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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة" لدى طمبة الصؼ  ىدف الدراسة:
 .الرابع األساسي

واختبار الفيـ القرائي  Cloze Test)) شممت أداة الدراسة عمى اختبار التتمة :أداة الدراسة
القائـ عمى قائمة ميارات الفيـ القرائي التي تـ تحكيميا مف قبؿ المتخصصيف والخبراء في 

  .تدريس المغة العربية مناىج وطرؽ
وطالبة مف طمبة الصؼ  اً ( طالب222تكونت عينة الدراسة بالنسبة لمطمبة مف ) عينة الدراسة:

( طالبة موزعيف عمى ست شعب 122و) ( طالٍب 100) بواقع، الرابع األساسي في محافظة رفح
( نصوص قرائية مف 3أما عينة الدراسة بالنسبة لمموضوعات فقد تكونت مف )، مدارس في ست
 .الجميمة" لمصؼ الرابع األساسي "لغتنا كتاب

 .الدراسة أىداؼ الوصفي لتحقيؽ المنيج استخدـ الباحث منيج الدراسة:

 أىم نتائج الدراسة:

 المستوى في األساسي الرابع لمصؼ" الجميمة لغتنا" كتاب في القرائية النصوص تقع .1
 .االنقرائية المستويات مف اإلحباطي

 دروس انقرائية درجة في( 05.0)عند مستوى إحصائية لةالد ذات فروؽ توجد ال .2
 .الجنس لمتغير تعزى األساسي الرابع الصؼ طمبة عمى المقرر" الجميمة لغتنا" كتاب

 توصيات الدراسة: أىم

 وكتب المغة العربية بشكؿ، كؿ عاـضمف مواصفات الكتب المدرسية بش االنقرائيةاعتماد  .1
 .توبحيث ال يقرر الكتاب وال يعّمـ إال بعد تحديد درجة انقرائيّ ، خاص

 في يظير الذي الخمؿ تبلفيل، المدرسية الكتب انقرائية قياس كيفية عمى المعمميف تدريب .2
 في تطويرىا. فّعاالً إسيامًا المدرسية ليسيموا  الكتب

 .الصؼ الرابع األساسي، "الجميمة لغتنا" كتاب، انقرائية الكممات المفتاحية:
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Abstract 

Objective of the study: this study aims at assessing the level of readability of 

"Our Beautiful Language" course book among the fourth graders. 

The study tool: a Cloze Test, reading comprehension skills’ test that was 

refereed by experts of Arabic language teaching methods.  

The study sample: The study sample consisted of (222) students from the 

primary fourth grade in Rafah, of which 100 male students and 122 female 

students spread over six classes in six schools. The sample of teaching 

subjects consisted of (3) reading texts from the book "Our Beautiful 

Language" for fourth graders. 

Research methodology: the researcher used descriptive approach to achieve 

the objectives of the study.  

The most important findings of the study: 

1. The reading texts of Our beautiful Language book have a frustrational 

reading level. 

2. There were no statistically significant differences at (a =0.05) in the 

degree of readability of Our Beautiful Language book of the fourth 

primary grade attributed to the variable gender. 

The most important recommendations of the study: 

1. Adopting readability among the specifications of the textbooks in general, 

and the Arabic language books, in particular, so that a book shall not 

prescribed unless its degree of readability is approved. 

2. Training teachers to assess the readability of textbooks so as to avoid the 

mistakes in them and to contribute to its development.  

Keywords: Readability, Our Beautiful language book, fourth primary grade 
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 آية قرآنية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ٹٱٹٱُّٱ

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض

 خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك

 .[286:البقرة]  َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه  هنمن
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

 إلى خير البرية ومعمـ البشرية سيدنا محمد عميو أفضؿ الصبلة والتسميـ

 وفؤادي قمبي ميجة وحنانيا وعطفيا بحبيا غمرتني التي الحنوف أمي إلى

 والعافية الصحة ثوب وألبسو، عمره في اهلل أطاؿ الكريـ والدي إلى

 أجمؿ الذكرياتإخوتي وأخواتي الذيف عشت معيـ  إلى

(، وسيرةً  صورةً  المحمود، القمب في الساكف إلى  أخي العزيز)أكـر

 وأكرمنا بمقياه، طيب اهلل ثراه

 إلى مف مشت معي الطريؽ خطوة بخطوة زوجتي الغالية

 إلى قرة عيني وشقائؽ قمبي أبنائي األعزاء

 لى زمبلئي الباحثيف في مجاؿ التربيػػػػػػػػػةإ

 الرسالةه ىذإلى كؿ مف شارؾ في إتماـ 

 المتواضع العمؿ ىذا أىدي جميعاً  إليكـ
  



  ح
 

 وتقديرٌ شكٌر 
، بعػػدمػف لػػو الحمػد كػؿ الحمػػد مػف قبػػؿ و ، ووفقنػػي فػأنجزت، الحمػد هلل الػذي أعػػانني فبمغػت

، بػف عبػد اهللمحمػد ، وأبمغيػـ بيانػاً ، فصػحيـ لسػاناً أو ، عمػى أصػدؽ العػرب حػديثاً السبلـ الصبلة و و 
 ، عمييـ أفضؿ الصبلة والتسميـ... أما بعد، روصحبو األخيا، وعمى آلو األطيار

وكنػػت بيػـ بعػػد اهلل ، ليػـ أديػف الػػذيف وإلػى أىمػأف أنسػب الحػؽ والفضػػؿ  فػػي ىػذا المقػػاـ يسػعدني
 ولكنيػا، فالبيػا وويقصػر فػي التعبيػر عنػ، المقػاـ والتقدير ما يضػيؽ عنػو مف الشكر فميـ، أستعيف

 ياٍد كريمة.آعميقة تفيض احترامًا وتقديرًا لما ليـ مف  إشارات متواضعة لمشاعر

الػدكتور: محمػود و ، زقوت محمد الدكتور: فالكريمي مشرفيّ  إلى واالمتناف الشكر بوافر بدايةـ أتقد
 ثمػرة إال الرسػالة ومػا ىػذه، إشػرافيما عمييػاب العظػيـ شػرؼال رسػالتي نالػتحيػث  ، الرنتيسػي

 جػامعتي إلػى وتقػديري شػكري وأزجػي ذاىػ، فجزاىمػا اهلل عنػي خيػر الجػزاء، توجيياتيمػا الدائمػة
، والقػائميف عمييػا، وكميػة التربيػة، العميػا تسػااالدر  بعمػادة ةمػممث – ميةاإلسػبل الجامعػة – العريقػة
 بكؿ مف:  ةموالمتمث المناقشة لجنة إلى واحترامي شكري بخالص دـأتق كما

 إياد إبراىيـ عبد الجواد الدكتور/و    محمد عبد الفتاح عسقوؿ،/ الدكتوراألستاذ 

ثرائيػا بمبلحظاتيمػا القيمػة، لتفضميما بقبػوؿ مناقشػة الدراسػة ويسػعدني أف أتقػدـ بجزيػؿ الشػكر ، وا 
 ووأتوجػىػذا ، وشػاركوني بػرأييـ وعمميػـ، لما أعطوني مف فكػرىـ، والعرفاف إلى السادة المحكميف

 فػي مسػاعدة فمػ قػدموه لمػا، الدراسػة عينػة ايػمن اختيػرت التي المدارس مدراء سادةال إلى بالشكر
 مػىع، وقتػاً  أوأمضػى، بذؿ جيداً أو ، نصحاً  ـقدف لميضًا أ موصؿٌ  والشكر، الدراسة أدواتتطبيؽ 
  الجزاء. ـعظي عني الجميعهلل ا فجزى، ةالرسال ىذه إنجاز

 القصور يعترييا وقد، إجادة فييا يكوف قد، إنساني عمؿ أي شأف شأنيا الدراسة ىذه فإف وأخيراً 
 ما فيذا، قصورأو  تقصير فييا كاف ذاا  و ، وتوفيقو سبحانو هلل فالفضؿ إجادة فييا كاف فإف

 توفيؽ كاف فما، الدراسة ىذه في وفقت قد أكوف أف العظيـ العمي اهلل ؿأسوأ، سبيبل إليو استطعت
.والشيطاف نفسي فمف نسياف أو زلؿ أو خطأ مف كاف وما، اهلل فمف  
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة: 1.1
لمتعبير  وأداة، البشر بيف والمعرفية التواصمية الوظائؼ يحقؽ الذي النظاـ ذلؾ ىي المغة

 وسيمة فيي المعرفة؛ اإلنساف بيا يكتسب ووسيمة، والخطاب واإلرادة األحاسيس والمشاعر عف
 متميز شكؿ نياأ أي، سموكية وىي بذلؾ ظاىرة، األجياؿ عبر وتناقميا وحفظيا المعمومات لنقؿ
 الذي الموقؼ إلى بإسنادىا إالّ  المغوية المادة داللة تكتمؿ ال إذ، اإلنساني السموؾ أشكاؿ مف

 منو. ينتج الذي والسموؾ فيو تستعمؿ
، الحياة مياديف جميع في المجتمع أفراد بيف واالحتكاؾ التفاىـ وسائؿ أىـ المغة وتعتبر

وبيا ، وتبادؿ باألفكار فالمغة بمثابة وسيمة اتصاؿ، لمبشرية المعرفي نشاطال يتعذر المغة وبدوف
فيي تشكؿ حمقة وصؿ بيف ، يحفظ تراث األمة التي تتكفؿ المغة بنقمو عبر األجياؿ المتعاقبة

 الماضي والحاضر ليعيش اإلنساف في مستقبؿ مشرؽ.

ولعؿ الشعوب التي أوجدت ، تشكؿ الوعاء الذي يحفظ تراث األمة وتاريخيا المغة حيث إف
تيتـ بالمغة إلدراكيا ، أثبتت وجودىا عمى مستوى األمـ األخرىو ، وأبرزت شخصيتيا، كيانيا

فاألمة تقوى بمغتيا وتضعؼ وتذوب بانييار ، أىمية المغة حيث تمثؿ وحدة األمة وقوتيا ومجدىا
 .(79ص، ـ1999، زقوت) لغتيا وىي بذلؾ رمز عزة األمة وكرامتيا

عميمي إلى تزويد األطفاؿ بأدوات كما ييدؼ تعميـ المغة العربية منذ بداية السمـ الت      
وتكويف ميوؿ ، واالتجاىات السميمة، ومساعدتيـ عمى اكتساب العادات الصحيحة، المعرفة

 ؛ةوال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ امتبلؾ الطفؿ لمميارات األساسي، يجابية نحو أنفسيـ ومجتمعيـإ
التدرج الصحيح القائـ عمى أسس عممية ليذه  إف حيث، وىي القراءة والكتابة واالستماع والتحدث

فوصوؿ الطفؿ ، الميارات كفيؿ في تنميتيا خبلؿ مرور الطفؿ في المراحؿ التعميمية المختمفة
المغة استخدامًا ؾ مستوى لغوي يستطيع مف خبللو استخداـ امتبل يمكنو مفنياية المرحمة قد 
 ىي: أساسية ميارات أربع عمى المغة نطويوت، تقاف الميارات األساسية لمغةسميمًا مف خبلؿ إ

وتعد ، الفرعية الميارات مف قائمة ميارة كؿ وتحت، والكتابة، والقراءة، والتحدث، االستماع
 .(147ص، ـ2002، )أبو بكر المغة منظومة داخؿ المياراتأىـ  مف واحدة القراءة
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القرآف الكريـ إلييا في الكتاب توجيو ، وما ليا مف شأف كبير ومما يؤكد أىمية القراءة     
 زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ :إذ يحث المسمميف عمى القراءة في قولو تعالى، العزيز
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من
 .[5-1:العمؽ] َّ حب

وقد ابتدئ فييا باألمر ،  ىذه اآليات الكريمة ىي أوؿ ما نزؿ عمى النبي محمدإف       
ومما يزيد القراءة أىمية أيضًا ، رفع أىمية القراءة إلى أعمى منزلة عمى وىذا مما يدلؿ، بالقراءة

ويعتمد عمييا ، ما بينتو اآليات الكريمة مف ارتباط التعميـ بالقراءة؛ فيي وسيمة التحصيؿ الدراسي
حيث ، وترجع أىمية القراءة إلى زمف بعيد، في التعمـ الذاتي المستمر في سائر المعارؼ والعمـو

                                                                                           ىا: )ىنا غذاء النفوس وطب العقوؿ(. ؤ راعنة عمى باب أوؿ مكتبة تـ بناكتب الف

ىناؾ عبلقة وثيقة بيف ضعؼ  أفولعؿ الميتميف في العممية التربوية يؤكدوف  دائمًا عمى      
 تواجو التي المشكبلت أكثرحيث نجد ، الطالب في القراءة وتحصيمو العممي ومستواه الثقافي

مف و ، بشكؿ خاص القراءة الضعؼ في ترجع بصورة أساسية الى الدراسي تحصيميـ في التبلميذ
 لمتعمـقدرة ا عمى كبير حد إلى يعتمد المختمفة الدراسية المواد التقدـ في أفنجد  ناحية أخرى

 المتنوعة. القراءة امتبلؾ ميارات عمى

 الرمػػوز إلػػى التعػػرؼ ميػػارات تشػػمؿ القػػراءة" (177ص، ـ2009،اهلل حبيػػب) يؤكػػده مػػا وىػػذا     
 المػتعمـ يكػوف مػا وبقػدر، الرمػوز ىػذه عميػو تػدؿ لمػا توظيػؼ و، والنقػد، والتفسير، والفيـ، الكتابية
العممػػػي". كمػػا توصػػمت دراسػػػات  تحصػػيمو فػػي ناجحػػاً  يكػػػوف مػػا بقػػدر الميػػػارات ىػػذه مػػف متمكنػػا
مسػػتوى القرائػػي لمطالػػب و تحصػػيمو العممػػي فػػي الف ىنػػاؾ عبلقػػة طرديػػة وثيقػػة بػػيف أ إلػػىعديػػدة 

دراسػػػػة و ، ـ(2010) ودراسػػػػة الحػػػػويطي، ـ(2002) اسػػػػية مثػػػػؿ: دراسػػػػة سػػػػميمافبػػػػاقي المػػػػواد الدر 
   ـ(.2013) سرحاف وجبراف

 تربوية أىمية ليا العربية المغة كتب انقرائية دراسة فأ( 6ص، ـ2005،الرشيدي)وذكر      
 بحيث، القارئ سف حسب وعرضاً  لغةً  المادة مواصفات تحديد في الكتب مؤلفو يحتاجيا بالغة
 وتقديميا كتابتيا مف الغرض يتحقؽ وبذلؾ، المتعمميف مف نسبة أكبر إلى التعميمية المادة تصؿ
 بيف لمعبلقة يعود ربما وذلؾ، خاصة بصفة المدرسية الكتب بانقرائية العناية وتزايدت، لمقارئ
 التعميـ المختمفة.  مراحؿ في الدراسية المواد كتب وانقرائية المدرسي التحصيؿ مستوى ارتفاع

 كتب) بعنواف كاف والذي والمعرفة لمقراءة المصرية لمجمعية التاسع المؤتمر أوصى" كذلؾ      
 صعوبات كشؼ العمؿ عمى بضرورة (اإلخراج و االنقرائية بيف العربي الوطف في القراءة تعميـ
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، المناسب المحتوى باختيار العناية وضرورة، مقروءة تكوف حتى تبسيطيا بيدؼ القراءة؛ كتب
 (.19ص ، ـ2010، )يونس"الموضوعات اختيار في النمو مطالب ومراعاة

 المناىج؛ فإننا لصناع السيما الدراسية الكتب انقرائية مستوى قياسل البالغة لؤلىمية ونظراً       
 وفؽ المراحؿ لمختمؼ المدرسية الكتب لتقويـ أجريت قد األجنبية الدراسات مف العديد أف نجد

، (David,2006) ديفيد ودراسة، (Thampson, 2002) تومسوف مستوى انقرائيتيا؛ كدراسة
 (.Zorbaz,2007)زورباز ودراسة

 الدراسية الكتب انقرائية عمى الدراسات؛ لموقوؼ مف العديد أفردت فقد األىمية ليذه وتأكيداً      
 الرشيدي دراسة بينت حيث العربية المغة مجاؿ في وخاصة، المختمفة المواد الدراسية في
 التبلميذ لمستوى العربية المغة كتاب في القرائية النصوص مبلءمة في ضعؼ ـ( وجود2005)

 ومثموا، اإلحباطي القرائي المستوى في التبلميذ مف (%61) وقع إذ، النصوص تمؾل الدارسيف
 في (%18و)، التعميمي القرائي المستوى في ( منيـ%21) وقع حيف في، العينة أفراد أغمب

 النمو و العمري المستوى مراعاة بضرورة الدراسة تمؾ أوصت كما. المستقؿ القرائي المستوى
 .انقرائية معايير ضوء في العربية المغة كتب إعداد عند لمتبلميذ المغوي

 بمغت كبيرة نسبة وقوع إلى ـ(2011) والمومني مومني مف كؿ دراسة أشارت كما      
 ال أنيـ أي، اإلحباطي ينقرائاال مستوى في االبتدائي الرابع الصؼ تبلميذ %( مف96.6)

شرافو المعمـ بمساعدة واستيعابيا حتى، الكتاب نصوص قراءة يستطيعوف  تناسب لـ إذ، وا 
 الباحثاف أرجع وقد ،ليـ الكتاب إعداد تـ الذيف التبلميذ مف فقط %(3.4) الكتاب سوى انقرائية
 في الشائعة وغير الصعبة المفردات بعض استخداـ: أىميا مف، عديدة أسباب إلى الصعوبة تمؾ

 المدرسي الكتاب انقرائية قياس اعتماد بضرورة الباحثاف وأوصى لمتبلميذ. المقدمة النصوص
 مبلءمتيا مدى مف والتحقؽ، الخصوص وجو عمى العربية المغة وكتب، العمـو وجو عمى

  .انقرائية قياس طرائؽ باستخداـ وذلؾ تعميميا؛ قبؿ المستيدفيف التبلميذ مستوى

 المؤتمر وتوصيات لتوصياتيا الدراسات واستجابة تمؾ إليو توصمت ما باإلضافة إلى     
 الطبلب مستوى قراءة في ومع وجود ضعؼ، والمعرفة لمقراءة المصرية لمجمعية التاسع

 مع فمسطيف بالمقارنة في الكتب انقرائية مستوى تناولت التي الدراسات وقمة، محمياً  والطالبات
 الكتب تضمف أىمية إلى باإلضافة، المجاؿ بيذا اىتمت التي والعربية األجنبية الدراسات
 مع تتناسب قرائية نصوصاً  الخصوص وجو عمى العربية المغة وكتب، العمـو وجو عمى الدراسية
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 ميدانية دراسات إجراء إلى ماسة تبدو الحاجة فإف القرائية؛ قدراتيـ مع وتتوافؽ، الطبلب فيـ
 فمسطيف. في الطبلب عمى المقررة العربية المغة كتب انقرائية مستوى بدقة تحدد

" الجميمة لغتنا" كتاب انقرائية مدى عمى لموقوؼ الباحث رغبة جاءت سبؽ مما خبلؿ مف      
 التعميـ مراحؿ مف األولى الحمقة نياية الصؼ ذلؾ يشكؿ حيث األساسي؛ الرابع لمصؼ

 الثانية الحمقة لىإ األساسي التعميـ مف األولى الحمقة مف انتقالية مرحمة بمثابة نوأ كما، األساسي
 األساسي. التعميـ مف

 :مشكمة الدراسة 1.2
مف خبلؿ مقابمة الباحث لمعممي المغة العربية في ميداف التدريس، والمختصوف 

المعاناة  تمؾ فأو ، في تعمـ المغة لمطمبة أف ىناؾ معاناة الحظ الباحثالتربويوف، وأولياء األمور،
مف ضخامة  كانت ىناؾ شكوىحيث ، التعممية/التعميمية بالعممية صمة لو مف كؿّ  يممسيا ظاىرة

وكذلؾ مف عجمة ، النصوص القرائية التي يتضمنيا كتاب "لغتنا الجميمة" لمصؼ الرابع األساسي
وقدرتيـ عمى الفيـ اىـ القرائي مستو  الطمبة في انعكس ذلؾ عمىو ، المغة التي ُكتب بيا

  الطمبة.مما أدى ذلؾ إلى ضعؼ التحصيؿ الدراسي ليؤالء ، النصوص واالستيعاب لتمؾ

لغتنا الجميمة" "ومف ىنا جاءت رغبة الباحث في معرفة أسباب ىذه الصعوبات في كتاب 
، ولى مف التعميـ األساسيية الحمقة األالمصؼ الرابع األساسي ألىمية ىذا الصؼ حيث يمثؿ ني
 الشائعة الغير المفردات ومعرفة طبيعة، ولمعرفة أسباب عدـ قدرة وضعؼ الطمبة عمى القراءة

 لبياف مدى الكتاب ىذا بدراسة القياـ الضروري مف كاف لذا، تمؾ النصوص بيا كتبت لتيا
مة نصوصو القرائية لممقاييس ءومعرفة مدى مبل، وصعوبة الموضوعات التي يتضمنيا عجمة

 الموضوعية.

مستوى انقرائية إلجراء دراسة تكشؼ عف  ُمّمحة كانت الحاجةما سبؽ عمى  وبناءً  
 .لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي "الجميمة كتاب"لغنتا

 في السؤال الرئيس اآلتي: مشكمة الدراسة وتتمخص

 ؟" لدى طمبة الصف الرابع األساسيوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمةما مست

 من السؤال الرئيس األسئمة اآلتية : تفرعوي   

 ساسي؟الرابع األلدى طمبة الصؼ ما ميارات الفيـ القرائي البلـز توافرىا  .1
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ساسي كما يقيسو ما مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة" المقرر عمى طمبة الصؼ الرابع األ .2
 اختبار الفيـ القرائي؟

ساسي كما يقيسو ما مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة" المقرر عمى طمبة الصؼ الرابع األ .3
 اختبار التتمة؟

( في درجة انقرائية α ≤ 0.05الداللة )ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4
 ساسي تعزى لمتغير الجنس؟دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى طمبة الصؼ الرابع األ

 :الدراسة اتفرضي 1.3
 ( في درجة انقرائيةα ≤ 0.05الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

تعزى في اختبار الفيـ ساسي الرابع األ " لمصؼكتاب" لغتنا الجميمة القرائية فيالنصوص 
 لمتغير الجنس.

 انقرائية درجة في( α ≤ 0.05الداللة ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .2
 التتمة اختبار في األساسي الرابع لمصؼ"  الجميمة لغتنا" كتاب في  القرائية النصوص

 .الجنس لمتغير تعزى

 أىداف الدراسة: 1.4
 ساسي.ميارات الفيـ القرائي البلـز توافرىا لدى طمبة الصؼ الربع األإلى  التعرؼ .1

ساسي في مدارس مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة" المقرر لمصؼ الرابع األ إلىالتعرؼ  .2
 (.ـ2016-ـ2015فمسطيف لمعاـ الدراسي) دولة 

 .أثر متغير الجنس عمى انقرائية الدروس التي يحتوييا كتاب "لغتنا الجميمة" إلى التعرؼ .3

 أىمية الدراسة: 1.5
 -تأتي أىمية الدراسة مف حداثة الموضوع في الساحة التعميمية الفمسطينية فبل توجد دراسة      

كتاب "لغتنا الجميمة" لمصؼ الرابع  تناولت قياس مستوى انقرائية -في حدود عمـ الباحث 
غمب الدراسات التي تناولت مثؿ ىذا النوع اقتصرت عمى الحمقة الثانية أ أفوخاصة ، األساسي

 ساسي.مف التعميـ األ

فالمغة ، كما تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية المغة العربية وكتبيا في عممية التعميـ والتعمـ     
، خرىيستطيع الطمبة مف خبللو تعمـ مختمؼ المواد الدراسية األ اً مدخبًل رئيسالعربية التي تمثؿ 
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بالقدرة عمى القراءة التي تحتاجيا بقية العمـو  قوياً  الطمبة في الدراسة ارتباطاً  نجاح ويرتبط
 والمعارؼ الحياتية.

 :من خالل األىمية النظرية والتطبيقية ويمكن تحديد أىمية ىذه الدراسة

   النظرية:األىمية 

لموقوؼ عمى العثرات في تمؾ ، حاجة المناىج المدرسية إلى مثؿ ىذا النوع مف الدراسات .1
 المناىج التي تحوؿ دوف وصوؿ الطالب إلى مستوى تعميمي مرٍض.

قد تفتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء مزيد مف الدراسات في معرفة مستوى انقرائية مختمؼ  .2
 المغة العربية.الكتب الدراسية وليس فقط كتب 

شكؿ التي تُ ، التي تمثؿ نصوصيا أساسًا لتعمـ المغة، ارتباط الدراسة بكتب المغة العربية .3
 محورًا أساسيًا لتعمـ المواد الدراسية األخرى.

في جميع ، انسجاـ الدراسة مع مشاريع التقويـ والتطوير الشامؿ لممناىج والكتب المدرسية .4
 الوصوؿ إلى أفضؿ النتاجات التعميمية المنشودة. بغية، المراحؿ الدراسية المختمفة

انسجاـ الدارسة مع التوجييات والتوصيات التي صدرت مف المؤتمرات العربية حوؿ القراءة  .5
والتي تؤكد تكرارًا عمى ضرورة قياس انقرائية الكتب الدراسية في مناىج المغة ، والمعرفة

 العربية لممراحؿ التعميمية المختمفة.

   التطبيقية:األىمية 

 الذي المحتوى واختيار، المدرسي الكتاب محتوى تطوير نتائج ىذه الدراسة في تسيـ قد .1
، األساسي التعميـ مف األولى الحمقة وخاصة والفكري القرائي الطمبة مستوى مع يتبلءـ

 .ية راجعة إلى القائميف عمى تطوير المناىجذوتقديـ تغ
 صعوبة تذليؿ في أو، المقروءة المادة فيـ ضعؼ مشكمة حؿ في الدراسة ىذه تسيـ قد .2

الرابع  الصؼ طمبة ومستوى المقررة المواد انقرائية بيف التوافؽ عدـ عف الناتجة قراءتيا
  . األساسي

 الطمبة ومستويات القرائية المواد مبلءمة مدى عمى الحكـ إلصدار موضوعياً  أساساً  تقدـ قد .3
 .القرائية
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 النتائج تقدمو ما خبلؿ مف الدراسة موضوع الكتاب وتطوير تحسيف في تسيـ قد .4
 في كونو األساسي الرابع لمصؼ" الجميمة لغتنا" كتاب انقرائية مستوى حوؿ والتوصيات

   .التجريب مرحمة
 تقرر التي الموضوعات اختيار عند االعتبار بعيف االنقرائية معايير أخذ أىمية لىإ التنبيو .5

 الطمبة  عمى
وذلؾ ببياف مدى انسجاـ الكتاب مع ، إلى القائميف عمى تطوير المناىجية راجعة تقديـ تغذ .6

، مف حيث مدى مناسبة انقرائية نصوصو لمستوى الطبلب، أىداؼ منيج المغة العربية
 وقدرتيـ عمى استيعابو.

 حدود الدراسة: 1.6
سيتـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  الزماني: الحد .1

 .(ـ2016-ـ2015الدراسي)
ساسي في مدارس محافظة ستقتصر ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ الرابع األ الحد المكاني: .2

 رفح التابعة لوكالة الغوث الدولية.

  الحد النوعي:.3

 "الجزء الثاني  اقتصرت ىذه الدراسة عمى النصوص القرائية في كتاب "لغتنا الجميمة
 ساسي.المقرر لمصؼ الرابع األ

  وتدريبات ، روالشع، وأحاديث نبوية، الموضوعات التي تتضمف آيات قرآنية كريمةاستبعاد
  الكتاب ألف مثؿ ىذه الموضوعات تتطمب اطبلع أفراد العينة عمييا مسبقًا.

 "ساسي بمستوياتو الثبلثة وىي: لغتنا الجميمة" لمصؼ الرابع األقياس انقرائية كتاب
 واإلحباطي. ، والتعميمي، المستقؿ

  ساسي مف خبلؿ اختبار التتمة واختبارلغتنا الجميمة" لمصؼ الرابع األانقرائية كتاب"قياس 
 .الفيـ القرائي

 مصطمحات الدراسة: 1.7
 ويستوعب يفيمو بحيث معيف نص قراءة عند القارئ يبلقييا التي السيولة درجة النقرائية: .1

 مف مضمونو بو يتمتع ولما سيولة مف لغتو بو تتمتع لما ،الجيد والوقت مف قدر بأقؿ مضمونو
 .)إعداد الباحث(اىتمامو استثارة عمى قدرة
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 ختباراال في والطالبات لمطبلب الصحيحة االستجابات متوسط ىي ة:النقرائي درجة .2
 .، والتي مف خبلليا يتـ تحديد الفروؽ بيف كبل الجنسيف(التتمةالتحصيمي)الفيـ القرائي و 

 وفقاً ، المقروءة لمنصوص الطمبة استيعاب مدى ضوء في يتحدد ة:النقرائي مستوى .3
 متدرجة مستويات ثبلثة حيث ىناؾ، (التتمةالتحصيمي)الفيـ القرائي و  ختباراالفي  يـلدرجات
سماعيؿ) التربوي إلييا األدبأشار  ، )طعيمة ومناع، (117ص، ـ2001، بوقحوص وا 
 :ىي(McKenna & Robinson,1997,pp.42-43) (264ص، ـ2001

، واستيعابو النص قراءة عف الطالب فيو يعجز الذي المستوى وىو ي:اإلحباط المستوى - أ
 اختبار في% 40 مف بأقؿ تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـ حتى بمساعدة

 .% في اختبار الفيـ القرائي75وأقؿ ، التتمة
 ويستوعبو النص يقرأ أف الطالب عنده يستطيع الذي المستوى وىو ي:التعميم المستوى - ب

، اختبار التتمة %في60-40 بيف تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـبمساعدة 
 % في اختبار الفيـ القرائي.90-75وبيف 

 واستيعابو النص قراءة الطالب عنده يستطيع الذي المستوى وىو ل:المستق المستوى - ت
 مف بأكثر تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـ مساعدة دوف عمى نفسو معتمداً 
 % في اختبار الفيـ القرائي.90وأكثر مف، في اختبار التتمة60%

     وبناءًا عمى المستويات السابقة يتـ تحديد مدى سيولة أو صعوبة المادة التعميمية المقدمة       
 لطمبة صؼ ومرحمة معينة.

ىو كتاب المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي الذي قاـ بوضعو  كتاب "لغتنا الجميمة": .4
والذي أقرت وزارة التربية  ـ2000مركز المناىج بوزارة التربية والتعميـ الفمسطينية لعاـ 

 .ـ 2001-ـ2000والتعميـ تدريسو في مدارسيا بدءًا مف العاـ الدراسي
مقة األولى مف التعميـ األساسي ىو ذلؾ الصؼ الذي يختتـ فيو الح الصف الرابع األساسي: .5

سنوات وىي تمثؿ السنة الرابعة مف التحاؽ الطمبة  (10-9عمارىـ ما بيف )أوتتراوح 
 و وكالة الغوث في دولة فمسطيف.ألممدارس التابعة لمحكومة 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

لدى   مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة"  معرفة الدراسة ىو ىذه مف اليدؼ كاف لما
 الباحث منيا األرض الخصبة التي ينطمؽ يمثؿ الفصؿ ىذا فإف، األساسي الرابع الصؼ طمبة

 رساتاوالد، والنظريات، األدبيات عمى سسياأُ  ووضع، دراستو قواعد إرساء فيعمييا  معتمداً 
 ثرائوا  الموضوع و  تعزيز عمى يساعد ومما، البحث بمجاؿ والمتعمقة، الباحث عمييا تحصؿ التي

 .تربوي منظور مف وتناولو

حيث ، النظري إلى ثبلثة محاور رئيسة اإلطار الباحث ـقسّ  فقد سةاالدر  وعضو لمًا وفقو 
فيما ، بينما تناوؿ المحور الثاني موضوع االنقرائية، األوؿ  الحديث عف القراءةتناوؿ المحور 

 نتيى المحور الثالث بالحديث عف الكتاب المدرسي.ا

 القراءة المحور األول: 2.1
أىمية  مف ليا لما، وتطورىا األمـ ورقي نشأة في واألساسية األولى الوسيمة المغة تعد       
لمتفاىـ  ووسيمة، ومجتمعو الفرد بيف اتصاؿ أداة تعتبر فيي، الحياة مناحي جميع في عظيمة
وىناؾ عبلقة وثيقة بيف ، وبدوف المغة يتعذر عمى الناس القياـ بالنشاط المعرفي، بينيـ والتعبير

وبالتالي  تحصؿ الفكرة عمى وجودىا ، فكر اإلنساف ولغتو حيث تتمحور الفكرة في قالب لغوي
ما توصمت إليو وىي بذلؾ أداة مف أدوات المعرفة فبدونيا ال يمكف الوصوؿ إلى ، الواقعي

فيي بمثابة ناقؿ لؤلفكار وحافظ لمتراث عف طريؽ نقمو عبر ، تطورالحضارات مف رقي و 
 األجياؿ المتعاقبة.

، مف أىـ الغايات التربوية الحديثة ىو تعميـ الطمبة المغة وفؽ أصوؿ عمميةأف  بلحظ يكما      
: ميارات أربع وىي األساسية المغة ميارات مف الطمبة تمكيف بيدؼ التعميمية المرحمة بداية منذ

، التعميمية المراحؿ امتداد عمى الميارات ىذه وتنمية، والكتابة، والقراءة، والتحدث، االستماع
 بصورة المغة استخداـ مف يمكنو لغوي مستوى إلى المرحمة ىذه نياية في الطالب يصؿ بحيث
 الدراسة إلى تحتاج التي المغة فنوف وأىـ، المغة تعمـ متطمبات أىـ مف القراءة وتعدّ ، سميمة
 في المتعمـ لئلنساف بالغة أىمية مف بو تتمتع لما، ليا أسموباً  المنيج العممي تتخذ التي الواعية
 والثقافة المعرفة عمى منيا يطؿ رئيسة نافذة وىي، المكنوف كنزه ومفتاح، ناصية العمـ امتبلؾ
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وتمتاز  ،لذاتو ونظرتو شخصيتو صقؿ في وتساعده، بتراثو طريقيا عف ويتصؿ، في العالـ
 .بعدىا المختمفة وما التعميمية المراحؿ في المتعمـ لئلنساف بمبلزمتيا المغة فروع باقي عف القراءة
 مفيوم القراءة: 2.1.1

 القراءة لغًة:

، بالضـ: جمعو وضمو (قرآنا) وقرأ الشيء"عند مادة ؽ.ر.أ: « مختار الصحاح»قاؿ الرازي في  
أي:  َّ مم  خم حم جمُّوقولو تعالى: ، ومنو سمي القرآف؛ ألنو يجمع السور ويضميا

 (.560ص، ـ1995، )الرازي"قراءتو
  كمماتو تتبع الكتاب قرأ: وقرآنا: قراءة يقرأ قرأ" بمعنى «العرب لساف »في القراءة كممة وردت 

 االىتماـ: تعني المغة عمماء والقراءة عند (.3564ص، ـ1980، منظور ابف" )بيا ونطقاً  نظراً 
 اإلبداعية. واألفكار، الحقائؽ األساسية بيف والتمييز المقروء بالمعنى

 

 :يمي ما ومنيا، التعريفات تعددت فقد الصطالح في أما
 ترتبط ىرمي شكؿ وذات مركبة عقمية عممية" (62ص، ـ2007) والحوامدة عاشور يعرفيا     

 وبذلؾ بدونيا تتـ وال يامتت ما عمى تعتمد تفكير درجة كؿ أف بحيث، المختمفة بدرجاتو بالتفكير
، والربط، الفيـ تستمـز فيي التعميـ في المعمـ بيا يقـو التي العمميات جميع تماثؿ القراءة عممية

 ".واالستنتاج

 عدة عمى تعتمد معقدة "عممية (17ص، ـ2009،والصافي رياش وأبو شريؼ) ويعرفيا     
 والتفاعؿ، والكممات الحروؼ وربط ونقد وتمييز دراؾوا   وتحميؿ واستيعاب فيـ مف عقمية عمميات

 ".السابقة العمميات مف عممية لكؿ البلزمة الميارات مف مجموعة خبلؿ مف المقروء مع

، المطبوعة أو المكتوبة المفظية لمرموز تفسير عممية: " أنيا (91ص، ـ2004طعيمة) ويعرفيا
 السابقة والخبرات المغوية والميارات المغة تمثؿ التي المكتوبة الرموز بيف التفاعؿ نتيجة وىي
 ".لمقارئ

 يتمقاىا التي والرسـو، الرموز تفسير تشمؿ دافعية، انفعالية، عقمية عممية" كما ُعرفت بأنيا      
، واالستنتاج، المعاني وىذه السابقة الخبرة بيف والربط، المعاني وفيـ، عينو طريؽ عف القارئ
. وبيذا التعريؼ يرى الباحث (45ص، ـ2008) عطية" المشكبلت وحؿ، والتذوؽ، والحكـ والنقد

بالتركيز عمى الكممة المكتوبة، وتنتيي بالحصوؿ عمى  حدوث عممية القراءة بصورة تسمسمية تبدأ
 وتوظيفو في حؿ المشكبلت. المعنى
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 :يأتيستنتج الباحث ما امن خالل التعريفات السابقة 

  نيا متفقة في العمميات أرغـ اختبلؼ التعريفات السابقة وتبايف اآلراء واألفكار فييا إال
 األساسية لمقراءة وىي اإلدراؾ والفيـ والتفاعؿ المعرفي.

  وخارجية خاصة بالنص ، بعوامؿ داخمية لمقارئترتبط القراءة بعمميات عقمية مختمفة تتأثر
 لما يقرأ. ىما لو تأثير عمى استجابة القارىءوكبل، المقروء

 ومدى ، والحالة النفسية لو، والخبرة السابقة لمقارئ، عممية القراءة تعتمد عمى درجات التفكير
 دافعيتو لمقراءة.

 والتفاعؿ العقمي مع تمؾ  ،عممية القراءة تتكوف مف عّدة عناصر وىي الرموز المكتوبة
 والنطؽ الصحيح لتمؾ الرموز.، الرموز

 والتفاعؿ ، لعممية القراءة وىما: االستجابة لتمؾ الرموز المكتوبةاف متبلزمت افىناؾ عمميت
 العقمي لتفسير تمؾ الرموز المكتوبة.

 عقمية عممية أف يضع تعريفًا إجرائيًا لمقراءة حيث إنيا: الباحثومف خبلؿ ما سبؽ استطاع      
 وترجمتيا، صحيحة بصورة بيا والنطؽ، المكتوبة الرموز دراؾا الطمبة مف خبلليا يستطيع معقدة
 .المختمفة الحياتية المشكبلت ةيمواج خبلليا مف يستطيع أفكار إلى

ال يرجع إلى قصور في ؛ وتعددىا في تعريفات القراءة والتبايف التنوعف أويرى الباحث      
التطور الحادث في و ، بقدر ما يرجع إلى ضخامة ىذا المفيـو وتعقده وتعدد جوانبو إدراؾ معناىا
 .والتقدـ اليائؿ في بحوث القراءة وتفسير عممياتيا، عمـو المغة

 تطور مفيوم القراءة: 2.1.2

فقديمًا كاف مفيـو القراءة ال ، يعد مفيـو القراءة مف المفاىيـ التي تطورت عبر الزماف     
دراؾ الكممات والنطؽ بيايتعدى تميز  مما جعؿ القراءة عممية شكمية ال تيتـ بتفكير ، الحروؼ وا 

مما جعؿ ذلؾ ، وفيـ ما يقرأ وعدـ االىتماـ بالناتج المعرفي، القارئ وميولو واتجاىاتو ودوافعو
واختيار دروس قرائية تفتقر لعنصر التشويؽ وجذب انتباه ، درس القراءة يتسـ بالتكرار الممؿ

 (. 13ص، ـ2000، ميذ)عمرالتبل
ويعود ذلؾ إلى التطور اليائؿ في مياديف التربية في ، يـو القراءةولكف سرعاف ما تغير مف     

بؿ تعدى ذلؾ ، فمفيـو القراءة لـ يعد يقتصر عمى أدراؾ الرموز والنطؽ بيا، العصر الحديث
، والترفيو و حؿ المشكبلت وغيرىاوالنقد و التحميؿ والمتعة ، يتضمف الفيـ شامبلً  اً ليصبح مفيوم

 فأصبحت القراءة بيذا المفيـو أداة تربط العالـ بتطور اإلنساف فيو.
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 التربويوف يتفؽ حيث حديثاً  القراءة مفيـو عف تماماً  يختمؼ  قديماً  القراءة مفيـو أف فنبلحظ     
 عمى القدرة المتعمميف تمكيف في البداية في يتمثؿ وكاف، سيبلً  كافقديمًا  القراءة مفيـو أف في

 أما ليقرأ يتعمـ قديماً  الطفؿ فكاف، الصحيحة مخارجيا مف ونطقيا والحروؼ الكممات التعرؼ إلى
 لمقراءة المصاحبة العقمية بالعمميات تيتـ الحديثة التربية فأصبحت، ليتعمـ يقرأ الطفؿ أصبح اليـو
 نفسيا. القراءة مف أكثر

 :يأتيما يتطور مفيوم القراءة ف ايمكن تمخيص المراحل التي مر بي
كاف مفيـو القراءة يقتصر عمى تمكيف ، وفيفي بداية القرف العشريف وفي العقد األوؿ  .1

فكاف تقدير ميارة القراءة لمقارئ ىي سرعة األداء ، دراؾ الرموز والنطؽ بياإالمتعمـ مف 
المرتبط بتمؾ بصار لمرموز المكتوبة والصوت بذلؾ عممية تعتمد عمى عمميتي اإل وىي

 الرموز.
 ىأجر حيث ، يشمؿ الفيـ والنقد لممقروءأصبح في العقد الثاني مف القرف العشريف  .2

 استنتج وقد، راتالفق ءةار ق  في لكبارا التبلميذ بأخطاء تتعمؽ البحوث مف سمسمة (ثورنديؾ)
 تشبو معقدة عممية نياأ بؿ، والنطؽ التعرؼ عمى رتقتص آلية عممية ليست القراءة أف

 القراءة إلى أضيؼ ثـ، ونحوىا واالستنتاج والربط الفيـ تستمـز فيي، الرياضية العمميات
 برز ثـ. الصامتةالقراءة  أىمية ظيور التطور ىذا نتيجة وكاف الفيـ وىوثاٍف  عنصرٌ 
 مواد وباختبلؼ، القارئ ضغر  باختبلؼ تختمؼ القراءة  أف أي النقد وىو ثالث عنصر
 (.14ص، ـ2012، )عوض القراءة

 حؿ في الفكري النشاط أساليب مف اً ليصبح نوع، القراءة مفيـو اتسع الثالث العقد في بداية .3
 وربما يرجع ذلؾ إلى ظيور المشكبلت االقتصادية والسياسية واالجتماعية، المشكبلت

 (. 21-20ص ص، ـ2009، )شريؼ وآخروف
مفيـو القراءة إلى عدة عوامؿ العوامؿ التي ساعدت عمى تطور بتمخيص  الباحث قاـو      
 :(15-14ص صـ، 2012)عوض، أىميا

 إلى الحاجة زيادة إلى أدى، عصر االنفجار المعرفي اليائؿ وثورة المعمومات المتسارعة .1
 .بو واالستمتاع المقروء فيـ عمى والقدرة، العشريف القرف بداية منذ القراءة

ويتطمب ذلؾ ، باتخاذ أساليب متعددة في الحكـوذلؾ ، لتغيرات السياسية العالمية والمحميةا .2
والتحميؿ بغية المشاركة الفعمية في قضايا ، والنقد، مف المواطف القراءة بيدؼ المقارنة

 .وطنو
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 التي، الحياة بمواقؼ االرتباطأو ، المغات تدريس في الحديثة االتجاىات بعض ظيور .3
واألبحاث حوؿ القراءة وذلؾ مف خبلؿ الدراسات ، اليومية حياتيـ في الناس يمارسيا

 وتدريسيا.
 لمقراءة يكوف أف والتي تقتضي، األسس التربوية الحديثة المرتبطة بالتطور االجتماعي لمفرد .4

تربية  وذلؾ مف خبلؿ مفيـو التربية الحديثة الذي ييدؼ إلى، الحديث المجتمع في أىميتيا
ومساعدة نفسو عمى النمو ، والعاطفية، والخمقية، العقميةالنواحي  تربية كاممة مف نسافاإل

 . السوي المتكامؿ

 أىمية القراءة: 2.1.3

 أوؿ أف مف ذلؾ عمى أدؿ وليس، القدـ منذ اإلنساف حياة في كبرى أىمية ذات القراءة تعد     
 زن رن مم ام يل ىل ملٱُّٱ:وتعالى سبحانو اهلل قوؿ ىي الرسوؿ عمى ُأنزلت آية

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من
 .[5-1:العمؽ] َّجب
 المستوى عمى لمفرد عديدة وظائؼ القراءة فتؤدي الفرد؛ حياة في فاعمة بأدوار القراءة وتقـو     
، مجتمعو وأفراد الفرد بيف التواصؿ أدوات مف ىامة أداة فالقراءة، االجتماعي والمستوى، الفردي
 .جيد بشكؿ المجتمع ىذا مع لمتفاعؿ ثرية مادة تعد كما

 المتيقظة األمـ حرصت حيث، وأوسعيا والمعرفة العمـ مصادر أكثر مف القراءة تعد كما     
 عمى والعمؿ القراءة تشجيع خبلؿ مف كمو ذلؾ مفتاح وجعمت، أسبابو وتسييؿ العمـ نشر عمى
 .المجتمع فئات جميع بيف نشرىا
 وتفجر، والتكنولوجي العممي التطور بسبب الحاضر العصر في القراءة أىمية ازدادت وقد     

 أف إال المعرفة لنقؿ المتعددة الوسائؿ وجود مف الرغـ وعمى، الحياة مجاالت جميع في المعرفة
  .اآلخريف مع والتواصؿ معرفتو دائرة توسيع يستطيع خبلليا فمف، القراءة عف لو غنى اإلنساف ال

 فقد، واالجتماعي الفردي الصعيديف عمى بيا تقـو التي الوظائؼ مف القراءة أىمية تنبع كما     
 في تطورت قد القراءة إلى النظرة أف غير، بذاتيا غاية القراءة في ترى القديمة التربية كانت
 الخبرات. وزيادة المعارؼ كسب وسائؿ مف وسيمة فييا ترى أصبحت والتي، الحديثة التربية

 :في النقاط اآلتية لمفرد القراءة أىمية (25ص، ـ2009) الباري عبد ويمخص
 طريؽ القراءة. عف الفرد وميوؿ حاجات إلشباع وسيمة .1
 .المتكاممة اإلنسانية الشخصية تكويف في تساعد .2
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 .الفرد الثقافية لدىو  والفكرية المغوية الثروة تنمي .3
 .والمعمومات المعارؼ لكسب وسيمة .4

 :لممجتمع أما أىمية القراءة بالنسبة
، قارئ غير ومجتمع قارئ مجتمع بيف الفرؽ وضوح في لممجتمع القراءة أىمية تبدو     

 يسير راؽٍ  مجتمع فيو، قارئيف مف فيو ما وبقدر، قراءتو ومستوى تقدمو بيف إيجابية فالعبلقة
 واالستقرار. الرفاىية مف حياة نحو حياتو
 :يأتي(ألىمية القراءة لممجتمع كما 77ص، م2001) حيث أشار البجة     

 وذلؾ مف خبلؿ ربط التراث الحاضر بالمستقبؿ الحالي.، الوقوؼ عمى تراث المجتمع 
 .يدرؾ المجتمع مفاىيـ عصره ومتطمباتو فبذلؾ يواجو مشكبلت عصره بحموؿ قاطعة 
  الزراعي والصناعي عمى مدى اطبلع أفراد المجتمع بما ىو جديد.اعتماد التطور 
 بيف المجتمعات المختمفة، قارب الثقافات واألفكار واآلداب العممية والدراسات االجتماعيةت ،

 .فمـ يعد ىناؾ عائؽ زماني أو مكاني
ومن خالل اطالع الباحث عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع      

 :مييالقراءة استطاع أن يضيف ألىمية القراءة خالف لما سبق ما 
 فكرياً  مميزة ةشخصي بناء عمى الفرد فبالتالي تساعد، تساعد القراءة الفرد عمى تنمية الفكر 

 .المجتمع أفراد بيف وثقافياً 
 عمى أخبار مف خبلؿ اطبلعو، المجتمع داخؿ تحدث التي األحداث مجريات عمى التعرؼ 

 .حولو مف المجتمع وأحواؿ
 افيي أداة النجاح في العمؿ المدرسي كمي، تساعد التمميذ عمى النجاح في مواد الدراسة ،

 الدراسي. والتقدـ القراءة عمى القدرة بيف مرتفعاً  ترابطاً  ىناؾ أف حيث أثبتت البحوث العممية
 وتنمية الذوؽ األدبي والحس المغوي.، والموضوعات األشياء نحو والميوؿ االتجاىات تكويف 
  التكنولوجي" الذي "أف المجتمع الحديث أصبح اليـو بحاجة إلى إنساف متبلئـ مع ىذا العصر

  .يعيشو إنساف قارئ يدرؾ مفاىيـ العصر ويعرؼ ما عميو مف حقوؽ وواجبات
 وأساس ىذا التبادؿ الثقافي ، ظاىرة عالمية، أصبحت ظاىرة التبادؿ الثقافي بيف المجتمعات

 .ىو القراءة
 القراءة في المرحمة األساسية: أىداف تعميم 2.1.4

( 40-41ص ص، ـ2015)جابر، (89-88ص ص، ـ2007، مف )معروؼ يذكر كؿٌ     
 :مييمف أىـ أىداؼ القراءة ما أف 
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 النطؽ في بسبلمة مقرونة، الجيرية القراءة في تمثؿ التي األساسية القراءة ميارات اكتساب .1
 .لممعنى وتمثيؿ األخرى والضوابط لمحركات وضبط األداء في وحسف

 العامػػػػػػة األفكػػػػػػار واسػػػػػػتنباط المناسػػػػػػبة بالسػػػػػػرعة الواعيػػػػػػة االسػػػػػػتيعابية القػػػػػػراءة عمػػػػػػى القػػػػػػدرة .2
 .مقاصد مف األلفاظ وما وراء معافٍ  مف السطور بيف ما إدراؾ أو الجزئية والمعمومات

  .منيا الجيد ومحاكاة والشعراء الكتّاب أساليب مف االستفادة  .3
 .صحيح لغوي بأسموب وتنميتو والكتابي الشفوي التعبير مستوى ارتقاء  .4
 والمجبلت الكتب بطوف مف يكتسبو بما، والثقافية والعممية المعرفية الطالب خبرات توسيع  .5

 واإلعبلـ. النشر وسائؿ مف وغيرىا والصحؼ
 التعمـ أداة ىي فالقراءة، التعميـ مراحؿ جميع في األساسية المواد تعمـ عمى المتعمـ مساعدة .6

ف، بو المحيط والعالـ اإلنساف بيف يصؿ الذي الجسر وىي األساسية  في إخفاؽ أي وا 
 إلى يؤدي وقد، أوالً  المدرسية الحياة في اإلخفاؽ إلى سيؤدي الميارة ىذه عمى السيطرة
 . أيضاً  العامة الحياة في اإلخفاؽ

 واألسبلؼ األجداد لنا خمفو بما واالعتزاز النبوية والسنة اهلل بكتاب وتعزيزىا الصمة تأكيد .7
  ولغوي. وأدبي وعممي فكري تراث مف

 كالتعجب المعنى لتصوير الطبيعي األداء مف تمكينو مع يقرأ لما العميؽ الفيـ تنمية .8
 ءة المتراسمة المعبرة والمؤثرة.الوصوؿ بالتمميذ إلى القراواالستفياـ و 

 :مراحل تعميم القراءة 2.1.5

وتمتد ، تستغرؽ خمس سنوات ما قبؿ المدرسة االبتدائيةتعميـ القراءة بخمس مراحؿ يمر      
، والبدء في تعميـ القراءة، : االستعداد لمقراءةىي وىذه المراحؿ، حتى نياية المرحمة الثانوية

  وتيذيب العادات واألذواؽ، وتوسيع الخبرات وزيادة القدرات والكفايات، القراءة والتوسع في

 :ـ، موقع إلكتروني(2015)أبو لبف،  المراحؿ عرض لكؿ مرحمة مف ىذه يأتيوفيما 
  المرحمة األولى: الستعداد لمقراءة  1.2.4.2

ويقصد ، تستغرؽ ىذه المرحمة عادة سنوات ما قبؿ المدرسة والسنة األولى االبتدائية     
 –نطقية  –بصرية و  ات محدودة لدى المبتدئيف )سمعيةباالستعداد في مجاؿ القراءة توافر قدر 

قدرة التبلميذ عمى التوافؽ واالنسجاـ مع  يكما يعن، ات معرفية مختمفة لدييـووجود خبر ، عقمية(
أف تتخذ التدابير لمتغمب عمى نواحي النقص الجسمية  يما ينبغك، أقرانيـ في الصؼ والمدرسة

 .واالنفعالية التي تعوؽ التقدـ في القراءة
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 : الطفل إلى القراءة منياوىناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى استعداد 

 درجة ذكاء الطفؿ . 
 التآزر الحركي والنمو الجسمي الجيد. 
 اإلبصار والسمع الجيداف. 
 سبلمة النطؽ والقدرة عمى ضبط مخارج الحروؼ. 
 النمو العاطفي واالجتماعي لمطفؿ. 
 المستوى الثقافي واالقتصادي لؤلسرة. 
  االستعدادية لمطفؿدرجة الدافعية و. 
  التركيز واالنتباهالقدرة عمى . 
 عامؿ الجنس حيث تتفوؽ اإلناث عمى الذكور في االستعدادية لمكبلـ والقدرة عمى القراءة. 

 المرحمة الثانية: البدء في تعميم القراءة  1.2.4.1

، في السنة األولى االبتدائية وتبدأ ىذه المرحمة عادة عند التبلميذ الذيف يكوف نموىـ عادياً      
ويتـ في ىذه المرحمة ، أثناىاوفييا يكتسب التبلميذ الشغؼ الشديد بتعمـ القراءة والميؿ لمتفكير 

ومنيا: معرفة التمميذ السمو ، وبعض الميارات والقدرات، تكويف العادات األساسية في القراءة
، الصوروتعرؼ الكممات الجيدة ب، والربط بيف الكممة والصورة، ومعرفة أسماء الحروؼ، مكتوباً 

وأف يتعرؼ الطفؿ ، والتمييز البصري بيف أشكاؿ الحروؼ، والتمييز الصوتي بيف نطؽ الحروؼ
عرفيا وأف يقرأ مف الكممات التي ي، أشكاليا وأوضاعيا المختمفة في عمى جميع الحروؼ اليجائية

، تحةمثؿ الف، ف يعرؼ التمميذ الحركات األوليةوأ، أربع كممات مف كممتيف أو ثبلث أو جمبلً 
خراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة، والسكوف، والكسرة، والضمة  .وا 

  المرحمة الثالثة: مرحمة التوسع في القراءة  1.2.4.2

وتمتد ىذه المرحمة ، وتسمى مرحمة التقدـ السريع في اكتساب العادات األساسية في القراءة    
ىذه المرحمة بتنمية الشغؼ  وتمتاز، وحتى نياية المرحمة االبتدائية، مف الصؼ الثاني االبتدائي

، واالنطبلؽ في القراءة الجيرية، واالستقبلؿ في تعرؼ الكممات، ودقة الفيـ لما يقرأ، بالقراءة
  .وبناء رصيد كبير مف المفردات المغوية، وقراءة القطع األدبية السيمة، وازدياد السرعة في القراءة

  قدرات والكفايات في القراءةالمرحمة الرابعة: توسيع الخبرات وزيادة ال  1.2.4.3

وقد تمتد إلى نياية ، شمؿ ىذه المرحمة السنتيف األولييف مف المرحمة اإلعدادية)المتوسطة(ت     
والغرض األساسي مف تعميـ القراءة ، وتتميز بالقراءة الواسعة التي تزيد خبرة القارئ، ىذه المرحمة
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، وزيادة كفايتيـ مف سرعة القراءة، والنقد والتفاعؿفي ىذه المرحمة زيادة قدرة التبلميذ عمى الفيـ 
 . وتوسيع ميوؿ التبلميذ في القراءة، نوعياً  وتحسيف القراءة الجيرية تحسيناً 

  المرحمة الخامسة: تيذيب العادات واألذواق والميول 1.2.4.4

فتستغرؽ الصفوؼ الثبلثة األولى بالمرحمة ، مف مراحؿ التعميـ يتشمؿ ىذه المرحمة ما بق     
وزيادة ، وفييا يتـ تنمية الميوؿ والعادات وتوسيع أذواؽ القراءة وترقيتيا، الثانوية أوما يقابميا

والقراءة لبلستمتاع ، والقراءة الخاطفة، لكتب والمكتبات ومصادر المعموماتاستخداـ ا في الكفاءة
 . (47-46ص ص، ـ2010، )النوريوالدرس

 طبيعة القراءة: 2.1.6

نما بسيطة عممية ستيالقراءة ل إف ( 13ص، ـ2010) أشارت الحويطي       عممية ىي وا 
بسيطة  قراءة جممة عند، وذكاؤه الفرد السابقة وخبرات وقوى حواس أدائيا في تشترؾ، معقدة

وىي بذلؾ تتطمب مف القارئ جممة مف القدرات المختمفة لكي تسير عممية القراءة بصورة سميمة 
 :يميوصحيحة وىي كما 

 رؤية الكممة مكتوبة. 
 مكانيا في الكممة وضع. 
 المقروءة المادة وتنظيـ ترتيب. 
 اليسار إلى اليميف مف الكتابة اتجاه إتباع. 
 المقروءة لممادة العاـ المعنى ؾإدرا. 

 العوامل المؤثرة عمى استعداد الطفل لمقراءة: 2.1.7

االسػػػتعداد لمقػػػراءة كمػػػا أشػػػار بعػػػض البػػػاحثيف ىػػػو عبػػػارة عػػػف عمميػػػات نمػػػو مسػػػتمرة تبػػػدأ      
، التمقػػػي السػػػريع والتعبيػػػر المغػػػويبقػػػدرات فػػػي اإلدراؾ البصػػػري والسػػػمعي وتمتػػػد إلػػػى القػػػدرة عمػػػى 

والػػبعض األخػػر يقػػوؿ بأنػػو مرحمػػة مػػف مراحػػؿ نمػػو الطفػػؿ  متكاممػػة وضػػرورية لتمكنػػو مػػف تعمػػـ 
مػف  العقمي والجسػمي وىػذا مػا أكػده كػؿٌ القراءة وتشترط ىذه المرحمة بموغ الطفؿ السادسة والنضج 

  .(48-47صص ، ـ2007، )الحسف، (44ص، ـ2008، )أبو موسى
 الستعداد الجسمي: .1

كما تعتمد عمى ، واالستماع والنطؽ عمى استخداـ الحواس في اإلبصار ةتعتمد القراء      
وىي بذلؾ تعتمد عمى اكتماؿ النمو الجسمي المرتبط ارتباطًا وثيقًا ، الصحة العامة لممتعمـ
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ىذا العامؿ يعتمد بصورة كبيرة عمى جممة استعدادات وىي  أفويرى الباحث ، بالجياز العصبي
 :يمي كما
 حيث تتطمب ، وي ضروري لمنجاح في تعمـ القراءةوال شؾ أف البصر الس: استعداد البصر

ويعتقد بعض  ،ىذه العممية القدرة عمى رؤية الكممات بوضوح ومبلحظة ما بينيا مف اختبلؼ
مف األطفاؿ حينما يبدؤوف تعمـ القراءة ال يكونوف قد بمغوا النضج الكافي  الباحثيف أف كثيراً 

 وذلؾ بسبب عدـ نضج حاسة اإلبصار .  ،ف إجياد لمعينيفلتحمؿ ما تقتضيو القراءة م
 مف الطبيعي أف تكوف لقدرة الطفؿ عمى السمع أىميتيا في مقدرة : استعداد السمع والنطق

الطفؿ عمى سماع الحديث مف حولو حتى يستطيع أف ينطؽ بما استقر في سمعو مف األصوات 
ربط األصوات  فيأما إذا كاف الطفؿ غير قادر عمى السمع الجيد فإنو سيجد صعوبة ، المغوية

سيجد ىذه الصعوبة في الدروس الشفيية  أيضاً ، المسموعة بالكممات المرئية التي تقدـ لو كمادة
 .التي يمقييا المعمـ لو ولكف بمرور الوقت سوؼ يتغمبوف عمى ىذه المشكمة التي يعانوف منيا

، األصوات وتمييز، السوي السماع عمى قادراً  يكوف أف يجب تعمـ القراءة مف الطفؿ يتمكف وحتى
 . وغيرالمتشابو منيا عمى المتشابو والتعرؼ

 بسبب صعوبة عممية القراءة فإف تعمميا يتطمب انتباىا ويقظة الصحة العامة لممتعمم :
ويشعر بالتعب واإلرىاؽ بعد فالطفؿ الذي يتعب ، في كؿ عممية فرعية تتضمنيا القراءة وتركيزاً 

فسرعاف ما يشرد  ،قميؿ مف الجيد ال يجد الطاقة الكاممة التي تمكنو مف االستمرار في العمؿ
ذا مرض وانقطع عف المدرسة ف ،ءةذىنو ويفقد حماسو لبلستمرار في القرا ف متابعة عممية إوا 

 .ةوينعكس لدى الطفؿ اتجاىات سمبية نحو القراء ،القراءة تزداد صعوبة
 :النمو العقمي .2

مف عوامؿ االستعداد لمقراءة بالنسبة لمطفؿ ذلؾ ألننا نجد  ميماً  ويعد النمو العقمي عامبلً  
سنوات ونصؼ ست  وعمرىـ العقمي أف األطفاؿ كما ذكرت كثير مف الدراسات يستعدوف لغوياً 
يرتبط بالذكاء وعامؿ النمو العقمي ، وربما يصؿ إلى سبع سنوات قبؿ إعدادىـ لعممية القراءة

حيث انو العنصر الذي يحدد مدى استعداد الطفؿ المغوي ومدى سرعتو في االستعداد أكثر مف 
 ال الطفؿ إف حيث أكد كثير مف التربوييف، غيره مف األطفاؿ الذيف يتساووف في العمر الزمني

 بيف عبلقة ىناؾ إف كما أف، العقمي النضج مف معيف قدر إلى وصولو قبؿ القراءة تعمـ يستطيع
 بيف منو المنخفض الذكاء التبلميذ ذوي بيف انتشاراً  أكثر القرائي فالتأخر ؛ القراءة وتعمـ الذكاء
 المرتفع. الذكاء ذوي التبلميذ
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  المغوي: النمو .3
 المعرفي االرتقاء أساس عمى تقـو أنيا حيث ،لمقراءة لبلستعداد الميمة العوامؿ مف تعد      

 معمومات الطفؿ لدى تتكوف أف بعد إال ورغباتو ومشاعره أفكاره التعبير عف يستطيع ال فالطفؿ
 .وأفكاره نفسو عف التعبير طريقيا عف يستطيع عقمية ومدركات وخبرات ومفاىيـ

 مرحمة إلى الطفؿ يصؿ أف يعني الطفؿ عند المغوي النمو أف الباحثيف أحد وضح وقد  
 أي رؤيتو أو سماعو عند وأفكار خواطر مف نفسو في يجوؿ عما التعبير عمى قادراً  فييا يكوف

 .  (25ص، ـ1996، شيء)عطية
براز لمطفؿ المغوي القاموس سعة تعميؽ بضرورة لمقراءة االستعداد مرحمة وتمتاز       المعاني وا 

براز، المقروءة لممادة  والمفاىيـ  في  الرغبة ومواصمة المفردات مف المختمؼ إدراؾ عمى القدرة وا 
 . (30-27ص ص، ـ2003، )الطحاف بشغؼ القراءة
 :العالقة بين القراءة وفروع المغة 2.1.8

شيد األدب التربوي في ميداف تعميـ القراءة وانتقاؿ أثر ذلؾ في التعامؿ بوعي مع عناصر      
وانعكاس ذلؾ عمى فنوف المغة ، عديدة أكدت العبلقة بيف التقّدـ في القراءة النص المقروء بحوثاً 
فاالستيعاب ، وقد وصفت في كثير مف البحوث بأنيا عبلقة تكاممية تفاعمية، ومياراتيا األخرى

ويتيح لو تعرؼ طريقة ، ويوسع دائرة معارفو، ويقوي مفرداتو، الجيد يزيد مف ثقة القارئ بنفسو
 واألنماط المستخدمة فيو. ، بناء النص

عف مخزوف وافر  فضبلً ، لـ الذي يحيط بوكما يزوده بمقدار وافر مف المعمومات عف العا      
وال شؾ أف ، وقدرتو عمى التحدث واالستماع، وكؿ ذلؾ سيساعد عمى تحسيف كتابتو، مف األدب

، ىذا التصّور ترجمة لمبادئ النظرية الكمية التي ترى أف اإلنساف يكتسب المغة في إطار كمي
 فعندما يقرأ نصاً ، اآلراء مع اآلخريف مف التفاعؿ وتبادؿ وفي سياقات اجتماعية توفر لو مزيداً 

، ومع ما يتناوؿ مف أفكار وآراء ومقترحات، إنما يتفاعؿ ويتحاور بأشكاؿ مختمفة مع كاتبو
المسموعة  مف التساؤالت والحوارات المسموعة وغير وعندما يكتب لجميور معيف يمارس أشكاالً 

ويتبادؿ معيـ اآلراء والتصورات حوؿ ما ، مع القارئ أو جميور القّراء المستيدفيف بالكتابة
بمواقؼ البناء واإلنتاج وانتياء بمواقؼ  ويستمر في ذلؾ منذ لحظة التخطيط مروراً ، سيكتب
 (.195ص، ـ2003، )نصرالتقييـ
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 أنواع القراءة: 2.1.9

 تنقسـ القراءة عامة إلى عدة أنواع العتبارات مختمفة منيا: 
 أنواع القراءة مف حيث طبيعة األداء .  أوًل:
 أنواع القراءة مف حيث الغرض . ثانيًا:

 أوًل : أنواع القراءة من حيث طبيعة األداء . 

لو تأممنا األسموب الذي نستخدمو في القراءة خارج المدرسة أو بعد االنتياء  :القراءة الصامتة .1
وفي ىذا النوع مف القراءة ، مف مراحؿ التعميـ كميا أو بعضيا لوجدنا أف معظـ قراءاتنا صامتة

وسيعرض الباحث ، يدرؾ القارئ الحروؼ والكممات المطبوعة أمامو ويفيمو دوف أف يجير
والتي مف خبللو سيضع التعريؼ اإلجرائي لمقراءة الصامتة ومف ىذه  ،مجموعة مف التعريفات

 التعريفات:
 وال صوت فييا ليس، بالعينيف قراءة" بأنيا: (40ص، ـ2011) وسبلمة أبو مغمي يعرفيا 

 .متفاوتة" بنسب التعميـ مراحؿ جميع في وتستخدـ، لمشفتيف تحريؾ ىمس وال
 عمى القارئ فييا يحصؿ التي القراءة" :بأنيا( 65ص، ـ2007) والحوامدة عاشور ويعرفيا 

 العنصراف ىما والعقؿ البصر أف أي، الشفتيف تحريؾ دوف المكتوبة الرموز مف واألفكار المعاني
 ".أدائيا في الفاعبلف

 الكتابية الرموز تفسير فييا يتـ التي العممية تمؾ"بأنيا:  (94ص، ـ2002) البجة ويعرفيا ،
دراؾ  ".شفاه تحريؾ أو، صوت دوف، القارئ ذىف في ومعانييا مدلوالتيا وا 
أف يضع تعريفًا  الباحث مف خبلؿ العرض السابؽ لتعريؼ القراءة الصامتة استطاع 

نيا القراءة التي يستطيع أحيث يعرؼ الباحث القراءة الصامتة ب، إجرائيًا يجمؿ التعريفات السابقة
بالنظرة المجردة مف النطؽ أو اليمس أو تحريؾ ، بيا القارئ إدراؾ المعنى المقصود مف المقروء

يحصؿ بيا القارئ عمى المعاني واألفكار مف خبلؿ انتقاؿ العيف فوؽ الكممات  حيث، الشفاه
 . والجمؿ دوف االستعانة بعنصر الصوت

وتوجيو كؿ ، تعفي القارئ مف االنشغاؿ بنطؽ الكبلـلذلؾ يسمييا البعض بالقراءة البصرية ألنيا 
 . اىتمامو إلى فيـ ما يقرأ
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 :أىداف تدريس القراءة الصامتة
 لو تيسر ألنيا، األىداؼ مف كثيراً  لمطالب تحقؽ التي الوسائؿ أىـ مف الصامتة القراءة     
 ذكر وقد حياتو في الضرورية والمعارؼ والخبرات بالحقائؽ وتزوده، ميولو حاجاتو وتنمية إشباع
( جممة مف األىداؼ منيا 37ص، ـ2015) والصيداوي( 18ص، ـ2010)الحويطي  مف كؿ
 :يميما 
 .وتذوقيا القراءة في التبلمذة رغبة . تنمية1
 .والعبارات والتركيب باأللفاظ لمتبلميذ المغوي المعجـ إثراء. 2
 .يقرأ فيما واإلمعاف، البطيئة المتأنية القراءة عمى التمميذ قدرة تنمية. 3
 القراءة. سرعة وزيادة، المطالعة عمى التمميذ تدريب. 4
 واستيعابو. المقروء فيـ عمى التمميذ قدرة زيادة. 5
 .حواسو وتقوية التمميذ عند المبلحظة دقة تنمية. 6
 .التمميذ في والحكـ النقد روح تنمية. 7
 .وتغذيتو التمميذ خياؿ تنشيط. 8

  مزايا القراءة الصامتة:

، ـ2001، كورمػػد) مثػػؿ والدراسػػات السػػابقة التربػػوي األدب عمػػى الباحػػث اطػػبلع خػػبلؿ مػػف     
 :وأىميا الصامتة القراءة مزايا تحديد  استطاع( 95ص، ـ2001، البجة)و، (140ص
، المقروءة لممعاني إدراكو مع القراءة في المتعمـ حيث يتـ فييا زيادة سرعة قراءة اقتصادية: .1

 في عنيا يجيبوف عندما أنيـ التبلميذ عمى القراءة اختبارات تطبيؽ خبلؿ مف ظير فقد
 .الفيـ تعرقؿ ال الصامتة القراءة وأف، جيراً  عنيا أجابوا لو مما أقصر وقتاً  يستغرقوف صمت

 الحياة مواقؼ في اإلنساف يمارسيا التي الطبيعية القراءة أسموب نياأحيث  قراءة اجتماعية: .2
فيناؾ مواقؼ يحتـ عمى الفرد ، الصغر منذ يومياً  عمييا التدريب يجب وليذا، يومياً  المختمفة

 .استخداـ القراءة الصامتة مثؿ القراءة في المكتبات العامة 
، المواد مف وغيرىا القراءة درس في والفيـ القراءة عمى التمميذ قدرة زيادة قراءة استيعاب: .3

 والقراءة، المشكبلت لحؿ الرغبة فيو وتنمي، فيو والتمعف يقرأ ما تحميؿ عمى تساعده وىي
 حاجاتو إشباع لو تيسر ألنيا ؛األىداؼ مف كثيراً  لمقارئ تحقؽ التي الوسائؿ أىـ مف الصامتة
 .حياتو في الضرورية والخبرات والمعارؼ بالحقائؽ وتزوده ميولو وتنمية
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 الصامتة القراءة ألف، والفكرية المغوية القارئ حصيمة حيث يتـ بيا زيادة قراءة لغوية وفكرية: .4
 ثروتو ينمي مما فييا والتفكير، بينيا المقارنات وعقد والتراكيب العبارات تأمؿ لمقارئ تتيح

 .بينيا العبلقات ودراسة األفكار تعمؽ مف يمكنو الذي اليدوء لو تيسر أنيا كما، المغوية
 الكممة تشكيؿ إلى تحتاج ال فيي، النطؽ مف مجردة القراءة الصامتة قراءة تربوية ونفسية: .5

 المتعة مف نوع فييا وبالتالي، مف مخارجيا بصورة صحيحة إخراج الحروؼ أو إعرابيا أو
 الفوضى عف بعيد ىادئ جو في تسود وألنيا، المغة قواعد مف تحرراً  فييا ألف والسرور؛
 األصوات. وتداخؿ

، الفيـ في النفس عمى االعتماد عمى وتعودىـ جميعاً  الفصؿ تبلميذ تشغؿ إنيا قراءة ذاتية: .6
 أف فرد كؿ يستطيع إذ، بينيـ الفردية الفروؽ مراعاة فييا و االطبلع حب عمى تعودىـ كما
 .يناسبو الذي المعدؿ وفؽ يقرأ

 عيوب القراءة الصامتة:
 مػف العديػد ووجػود، نيػا القػراءة الشػائعة حيػث تمػارس فػي الحيػاة بصػورة كبيػرةأ مػف بػالرغـ     

 تناسػبياوعػدـ ، القػارئ عنػد األخطػاء تصحيحعدـ  عمييا يعاب أنو إال، الصامتة لمقراءة المميزات
، ـ2001، )البجػػػة، (17ص، ـ2002، عبابػػػدة) ضػػػعيؼ القػػػراءة وقػػػد ذكػػػر كػػػؿ مػػػف بلطالػػػا مػػػع
  :وىي العيوب مف العديد الصامتة لمقراءة ( أف30ص، ـ2009، وآخروف شريؼ)، (90ص

 اإللقاء وجودة المعنى وتمثيؿ القراءة صحة عمى التدرب فرصة لمتبلميذ تييئ ال. 
 غفاؿ إىماؿ فييا  الحروؼ ومخارج، النطؽ لسبلمة وا 
 تتكرر األخطاء نفس ثـ ومف، عممية القراءة أثناء تحدث التي األخطاء تصحيح صعوبة. 
 مواقؼ مواجية أو، الجماعات أماـ الوقوؼ عمى تشجع القراءة ال، فردية قراءة نياإ 

 .اجتماعية
 النطؽ صحة في وضعؼ قوة مف التمميذ عند ما إلى التعرؼ عمى المعمـ تساعد ال. 
 القراءة. حدوث مف التأكد صعوبة 
 القراءة الجيرية: .2
 أف إال اليـو عالـ في وأىميتيا الصامتة لمقراءة المعطاة الكبرى األىمية مف بالرغـ  

 والنثر الشعر قراءة مف تربوياً  يستفيدوف فيـ، الجيرية لمقراءة أيضاً  يحتاجوف الصغار
 األدبي النص لموسيقى تذوقيـ إلى تؤدي الجيرية القراءة أف كما، عاؿ بصوت والمسرحيات

 . وتعبيرىـ نطقيـ وتحسف
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نما ، حصروىناؾ تعريفات كثيرة حوؿ القراءة الجيرية سيتـ عرضيا ليس عمى سبيؿ ال      وا 
 لمقراءة الجيرية. مف أجؿ استنتاج تعريؼ إجرائي

 زمبلئو مف مسموع جيوري بصوت التمميذ ءةار "ق: بأنيا(89ص، ـ2007)يعرفيا أبو الييجاء 
 ."والنطؽ والتفكير المشاىدة ىي عناصر ثبلثة عمى وتعتمد، الفصؿ داخؿ 
 بصوت والجمؿ الكممات نطؽ بيا يقصد" بأنيا :(79ص، ـ2006)والترتوري القضاة يعرفيا 

 ".التكرار أو اإلبداؿ وعدـ النطؽ سبلمة فييا ويراعى، مسموع
 وفيميا، المطبوعة الرموز عمى التعرؼ"( بأنيا: 117ص، ـ2002)مدكور كماعرفيا ،

  " المعاني وتجسيد، والطبلقة، الدقة مع، مسموع بصوت ونطقيا
ىي ن يضع تعريفًا إجرائيًا حيث يعرفيا: لتعريفات السابقة يستطيع الباحث أمن خالل ا     

خراج التي ينطؽ بيا المقروء بصوت مسموع مع مراعاة قواعد القراءة  المغة وصحة النطؽ وا 
 .وتمثيؿ المعنى، صحيحةال الحروؼ مف مخارجيا

 :الجيرية القراءة أىداف
، )الحسفو، (18ص، ـ2002، )مدكور مف أىداؼ أشار إلييا كؿٌ  عدة الجيرية لمقراءة  

 :يأتي كما ( وىي25ص، ـ2008، )عبابدةو، (19-18ص ص ، ـ2007
 .الحروؼ مخارج بضبط، النطؽ جودة عمى الطمبة تدريب .1
 لمحاالت الميجة تصوير ومحاولة، الترقيـ عبلمات بمراعاة، األداء صحة الطمبة تعويد .2

 .واستفياـ تعجب مف المختمفةاالنفعالية 
 .القراءة في مناسبة سرعة الطبلب تعويد .3
 الجيود. مواجية عمى قدراتيـ وتنمية أدبية جرأة إكسابيـ .4
 .المكتوبة والرموز اليومية الحياة في المسموعة األلفاظ بيف  الربط عمى التمميذ تساعد .5
 بيا التبلميذ امتاع مف يزيد مما والبصر السمع لحاستي استخداـ الجيرية القراءة في .6

 .قصة أو نثراً  أو شعراً  المقروءة المادة كانت إذا وخاصة
 مزايا القراءة الجيرية:

وسػيمة ميمػة  كما تعػد، الطفؿ عمى فف اإللقاءتعود تعد القراءة الجيرية القراءة الوحيدة التي       
مزايػا  يمخػص الباحػثوىنا لتصحيح النطؽ والتعبير الجيد وىذا ما ذكره العديد مف عمماء التربية؛ 

، (38ص، ـ2015، األدب التربوي)الصػػػػػػيداوي تكمػػػػػػا أشػػػػػػارت إلييػػػػػػا دارسػػػػػػا القػػػػػػراءة الجيريػػػػػػة
 (101ص، ـ2007، )حراشػػػػػػػػػةو، (68ص، ـ2011، )عيػػػػػػػػػدو، (18ص، ـ2012، )عػػػػػػػػػوضو

 :وىي
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 تدريب األطفاؿ عمي جودة النطؽ بإخراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة . .1
 .تعويد األطفاؿ صحة األداء بمراعاة عبلمات التقويـ وتصوير الميجة ... الخ .2
عدادىـ لممواقؼ الخطابية . .3  إكساب األطفاؿ الجرأة وا 
نماء لروح الجماعة . .4  تستخدـ وسيمة إمتاع واستمتاع وا 
 األطفاؿ اإلحساس المغوي . إكساب .5
 ىي عممية تشخيصية عبلجية فيي وسيمة لكشؼ أخطاء األطفاؿ في النطؽ . .6
 تستخدـ أداة لتعمـ المواد األخرى . .7
 تحقيؽ الذات . .8
 تستخدـ إلشراؾ اآلخريف في المعمومات وتقديـ المتعة والتسمية ليـ . .9

، (62-61ص ص، ـ2006، )زايػػػػػػدو، (24ص، ـ2010، مف)الحػػػػػػويطي ولقػػػػػػد قػػػػػػاـ كػػػػػػؿٌ      
تربويػػة ونفسػػية القػػراءة الجيريػػة إلػػى عػػّدة نػػواٍح  ( بتصػػنيؼ مزايػػا97-96ص، ـ2001، )البجػػةو

وقد يوافػؽ ىػذا التصػنيؼ مػا تسػعى إليػو التربيػة الحديثػة التػي تيػتـ بتنميػة الفػرد تنميػة ، واجتماعية
 :يميكما  شاممة متوازنة وقد قاـ الباحث بترتيب ىذه النواحي حسب أولوياتيا وىي

 األطفاؿ عند النطؽ في الضعؼ جوانب خيصتش في المعمـ وسيمة فيي ة:التربوي الناحية ،
، شخصيتو وبناء نفسو وتثقيؼ، الدراسية المواد تعمـ في الطالب أداة وىي عبلجيا ومحاولة
وبيذا تكوف مفيدة ، مؤثراً  كاف إذا وبخاصة الطفؿ عند المغوية األذف تنمية في تساعد كذلؾ

خراج الحروؼ مف مخارجيامل وذلؾ ، مرحمة الدنيا مف حيث: تدريب التبلميذ عمى جودة النطؽ وا 
نيا مفيدة لممرحمة العميا أكما ، وىـ صغار امف خبلؿ تشخيص عيوب النطؽ ومحاولة معالجتي

 وؽ األدب.تذتدربيـ عمى حيث 
 شباع، الطفؿ لذاتًا تحقيق القراءة الجيرية في : إفّ النفسية الناحية  أوجو مف الكثير وا 

 ويشعر، قراءتو عمى المعمـ يمدحو حيف لو ويطرب، صوتو يستريح لسماع أنو كما، نشاطو
وربما ليذا ، ويثنوف عميو، اآلخروف إليو يستمع عندما ويسر  ، بنجاحو يحس عندما بالسعادة

ا وخاصة القراءة السبب يشير العديد مف المربيف عمى أىمية القراءة في المرحمة األساسية الدني
 الجيرية.

 الخجؿ ودفع، اآلخريف مواجية عمى مطفؿل تدريب الجيرية القراءة في الجتماعية: الناحية 
 اإلسياـ عمى والقدرة، لمحياة الفرد إعداد فييا أف كما، بنفسو الثقة بناء إلى وىذا يؤدي، والتردد

 وسيمة إلعداد التمميذ لمحياة.وىي بذلؾ ، ووأىداف المجتمع مناقشة مشكبلت في والمشاركة
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 :الجيرية القراءة عيوب
ومػػػف خػػػبلؿ ، ينتابيػػػا بعػػػض العيػػػوب أنػػػو إال الجيريػػػة لمقػػػراءة المميػػػزات وجػػػود مػػػف بػػػالرغـ      

، (62- 61ص ص، ـ2006، )زايػػػػػدعمػػػػػى الدراسػػػػػات واألدب التربػػػػػوي مثػػػػػؿ: اطػػػػػبلع الباحػػػػػث 
، ـ2012، )عػػػػػػػػوضو، (39ص، ـ2015، )الصػػػػػػػػيداويو، (109ص ص، ـ2002، )البجػػػػػػػػةو

 والناحيػة، الناحيػة االجتماعيػةىػي:  ( فقد قاـ الباحث بتصنيؼ تمؾ العيوب إلػى عػد ة نػواحٍ 20ص
 :والناحية االقتصادية، التحصيمية

 :الناحية الجتماعية 
 عمييـ. وتشويش لآلخريف إزعاج مف فييا لما االجتماعية الحياة تناسب ال .1
القراءة الصامتة أي ال نستطيع استخداميا في المكتبات استخداماتيا في الحياة أقؿ مف  .2

 العامة أو في قراءة الصحؼ والمجبلت......الخ.
 أوالمدرسة. الصؼ خارج الطالب يمارسيا أف يستطيع وال، الصؼ في قراءة تؤدى نياإ .3
 :الناحية التحصيمية 
، مف مخارجيا الحروؼ إخراج إلى يتجو القارئ جيد ألف أقؿ؛ القراءة ىذه طريؽ عف الفيـ .1

 الضبط. في الصحة ومراعاة
 الكممات. ضبط لمراعاة جيده النصراؼ نظراً ، كافية بدرجة بالمعنى القارئ عناية عدـ .2
 الدرس. بغير أثناءىا التبلميذ بعض ينشغؿ قد .3
 :الناحية القتصادية 
 الصحيح والنطؽ، الحروؼ لمخارج مراعاة مف فييا لما، الصامتة مف القراءة أطوؿ وقتاً  تأخذ .1

 .لمكممات
 .الصامتة مثيمتيا مف أكبر جيداً  القراءة ىذه في القارئ يبذؿ .2
 مرتفعة بأصوات كانت إذا سيما وال، والتبلميذ المعمـ إجياد إلى أدت ربما .3
 .التبلميذ جميع لقراءة الحصة تتسع ال قد .4
 الستماع:قراءة  .3

 (20ـ، ص2012،عوضيعرفيا) :استقباؿ خبلليا مف يتـ، وواعية ىادفة عقمية عممية" بأنيا 
 ."تفسيرىا ثـ، صحيحاً  فيماً  وفيميا المنطوقة الرموز

   "إلى األصوات ترجمة مف ذلؾ بتمكنو ويكوف، يسمع ما وادراؾ فيـ عمى المستمع قدرة 
 الحميد ، )عبد"الذىني عف الشرود بعيداً  التركيز عمى فائقة قدرة إلى ذلؾ ويحتاج، دالالت
 .(25ـ، ص2006
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 المعاني اإلنساف فييا يستقبؿ التي العممية ىيبأنيا: " (112ـ، ص2002 ،البجة) ويعرفيا ،
 قراءة القارئ بيا ينطؽ التي والعبارات األلفاظ مف يسمعو ما وراء واألفكار الكامنة

 ."جيورية

 :ىي الستماع قراءة أن في السابقة التعريفات الباحث يجمل
ويتـ ، أف يتابعوا بالنظر ما يقرأ في كتب مماثمةأف يقرأ شخص ويستمع إليو آخروف دوف       

دراؾ   دالالت. وترجمتو إلى المسموعالمعاني واألفكار الكامنة في االستماع باإلنصات والفيـ وا 
  أىداف قراءة الستماع:

كتجنب مقاطعة ، السميمة السموكية االتجاىات بعض الطالب لدى تنمي االستماع فقراءة     
وعمى الرغـ مف ذلؾ فيناؾ أىداؼ تحققيا قراءة االستماع كما ، بحديثو االىتماـو ، المتحدث
 :يأتي( وىي كما 25ص، ـ2006، الحميد ذكرىا)عبد

 .المسموع متابعة عمى القدرة الطالب إكساب .1
 .التركيز عمى القدرة الطالب تعويد .2
 .اإلصغاء عمى الطالب تدريب .3
 .المتحدث سرعة مع تتناسب بسرعة يسمع ما فيـ عمى الطالب قدرة تنمية .4
 .التشويش عف والبعد االستماع آداب عمى الطالب تعويد .5
 .فيو الرأي وبياف المسموع مناقشة آداب الطالب إكساب .6

 مزايا قراءة الستماع:
لقػػد اجتيػػد كثيػػر مػػف التربػػوييف فػػي وضػػع مجموعػػة مػػف المزايػػا تخػػص قػػراءة االسػػتماع دوف      

، وعبيػػدات، )التػػؿو، (101ص، ـ2009، لطيفػػة العسػػاؼ وأبػػو)غيرىػػا مػػف القػػراءات ومػػف ىػػؤالء 
 (:44ص، ـ2011، وسبلمة، مغمي )أبوو، (183ص، ـ1997

 .إلييا التعرؼ ِبنية والطبيعية البشرية بالبيئة بيا يتصؿ التي األولى الوسيمة ىي .1
 .الصحيح القراءة والحديث لتعميميـ، األسوياء لؤلطفاؿ ميمة وسيمة ىي .2
 .الفيـ وسرعة واالنتباه اإلصغاء حسف عمى التبلمذة تدريب .3
 .مواىبيـ عف والكشؼ التبلمذة بيف الفردية الفروؽ تعرؼ .4
 .عبلجيا عمى والعمؿ التبلمذة ضعؼ مواطف عمى الوقوؼ .4
 .المكفوفيف تعميـ في عظيـ أثر ليا .5
 والجامعات. الدراسية المراحؿ جميع في تستخدـ .6
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  عيوب قراءة الستماع:

، ـ2005، مصطفىمف )وأشار إلييا كٌؿ  االستماع قراءة عيوب مف ىناؾ العديد
 :مييوىي كما  (101ص، ـ2009، لطيفة وأبو العساؼ)و، (33ص

 اإللقاء. وحسف النطؽ جودة عمى التبلمذة تدريب فرص فييا تتوافر ال .1
 .الدرس عف وانصرافيـ التبلمذة عبث عمى مدعاة تكوف قد .2
 القارئ. مسايرة عف يعجزوف التبلمذة بعض .3
 : الغرض حيث من القراءة أنواع: ثانياً  

 مف نحو المادة المقروءة فقد ذكر كؿٌ تتنوع وتتعدد أغراض القراءة حسب اتجاه القارئ      
، ـ2002، )البجةو، (28ص، ـ2009، وآخروف شريؼ)و، (40ص، ـ2015، )الصيداوي

 ( أنواع القراءة حسب الغرض التي تؤديو:93ص
 بشكؿ شيء عف البحث القارئ منيا يقصد التي القراءة وىي :العاجمة السريعة القراءة .1

 عف البحث في وتفيد، األسماء وقوائـ، الكتب فيارس الباحثيف كقراءة وتيـ، عاجؿ
 المعاجـ مف المفردات معاني عف والكشؼ، ومراجعتيا المادة واستعراض، المصطمحات

أو  الفيرس خبلؿ مف المطموب الموضوع عف بالبحث تبلميذه المعمـ يكمؼ عمييا ولمتدريب
 .كممة عف البحث

 وتستعمؿ، السريعة القراءة مف دقة أكثر وىي متسع موضوع عف :عامة فكرة لتكوين قراءة .2
 وكتابة، األفكار واستخبلص، االستذكار في وتفيد، الحقائؽ واستيعاب، التقارير قراءة مثؿ في

 المكتبة في ويقرؤون ما بتمخيص تبلميذه المعمـ يكمؼ: مثاؿ عمييا ولمتدريب، المبلحظات
  المدرسية.

 محتاج إلى النوع ىذا في فالقارئ، المعمومات وحفظيا استظيار بيا يراد :التحصيمية القراءة .3
 .واإللماـ الفيـ أيضاً  بيا ويقصد، والتكرار اإلعادة كثرة
 القارئ فييا يتأثر حيث، االستماع بقراءة أشبو النوع وىذا، المقروء مع التفاعؿ :التذوق قراءة .4

 وجدانية. مشاركة لو يقرؤه فيما ويشاركو، الكاتب بشخصية
 :األساسية المرحمة في القراءة ميارات 2.1.10

 في القراءة عممية بطبيعة وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط خاصة ميارات التعميـ مراحؿ مف مرحمة لكؿ      
 أف ينبغي لذلؾ، لمتمميذ والمغوي النمو الفكري بمستوى الوقت ذات في ترتبط كما المرحمة ىذه
 لذا، الميارات األساسية في الكفاية عمى القراءة وتعتمد، المربيف اىتماـ محؿ الميارات ىذه تكوف
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وتتميز تمؾ ، ممكف نجاح أقصى لتحقيؽ ومتتابعة مستمرة الميارات ىذه تكوف أف ينبغي
 التعرؼ بجانبي الخاصة الميارات بعض يأتي وفيما، ذات طبيعة ىرمية تراكميةبأنيا الميارات 

 (.42ص، ـ2015، القراءة)الصيداوي في والفيـ

 التعرف: أوًل: ميارات

  يظير الذي السياؽ مف خبلؿ المعنى ومعرفة، بصرياً  المطبوعة الرموز إدراؾ :ىو التعرف 
 في التعرؼ أساس جزء المعنى ففيـ، دراؾ البصري وفيـ المعنىاإلوىناؾ ارتباط كبير بيف  فيو
  :التعرؼ ميارات أىـ ومف
 لمحروؼ البصري اإلدراؾ. 
 بصرياً  الحروؼ بيف زيالتمي. 
 الحرؼ اسـ معرفة. 
 لمحرؼ السمعي اإلدراؾ. 
 سمعياً  الحروؼ بيف يزيالتم. 
 وشكمو. الحرؼ صوت بيف الربط 

 :الفيم ثانيًا: ميارات

بصورة أساسية عمى ربط الرمز المكتوب  وتعتمد، أساساً  المعنى فيـ قراءة كؿ مف اليدؼ     
يجاد والمعنى الرمز بيف الصحيح الربط يشمؿ القراءة في والفيـ، مع الخبرة السابقة لمقارئ  وا 

والقدرة عمى استعادة  المقروءة األفكار وتنظيـ المناسب المعنى واختيار، السياؽ مف المعنى
 :الفيـ ميارات أىـ فوم، المخزوف المغوي واستخدامو في األنشطة المختمفة

 معناه الرمز إعطاء. 
 كميا والقطعة والفقرة والجممة كالعبارة، رمز مجرد مف األكبر الوحدات فيـ. 
 فكرية وحدات في القراءة. 
 المناسب المعنى واختيار، السياؽ مف الكممات فيـ. 
 لمكممة المتعددة المعاني فيـ. 
 وفيميا الرئيسة األفكار اختيار عمى القدرة. 
 الكاتب اتبعو الذي التنظيـ إدراؾ عمى القدرة. 
 االستنتاج عمى القدرة. 
 الكاتب اتجاه فيـ عمى القدرة. 
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 باألفكار االحتفاظ عمى القدرة. 
 لو المزاجية والحالة الكاتب وغرض، األدبية األساليب ومعرفة المقروء تقويـ عمى القدرة. 
 السابقة الخبرة ضوء في وتفسيرىا األفكار تطبيؽ عمى القدرة. 

 األسباب العامة في ضعف الطمبة في القراءة: 2.1.11

دراسات عديدة الوقوؼ عمى األسباب العامة التي تؤدي إلى ضعؼ التبلميذ في  تلقد حاول     
 الطبلب عند الضعؼ اىذ مثؿ إلى تؤدي أسباباً  ىناؾ أف وفيالتربو  أغمب يجمعحيث ، القراءة
 التعميـ نظاـ بطبيعة يتعمؽ وما، المقرر والكتاب، )التمميذ( والمتعمـ، بالمعمـ يتعمؽ ما منيا

 .والبيئية االجتماعية واألحواؿ، التعميمية والخطة

بتمخيص ىذا األسباب حيث يأخذ ، ولقد قاـ الباحث بعد اطبلعو عمى الدراسات واألدب التربوي 
 :يميكؿ محور منيا مجموعة مف تمؾ األسباب التي تتمحور حوؿ المحور الرئيس ليا وىي كما 

 :بعض بالعمود ويصفو ال، حيث يمثؿ المعمـ المحور الرئيس في العممية التعميمية المعمم
ولكف ىناؾ ، ممية التعميميةمما يدلؿ عمى أىمية المعمـ في إنجاح الع، التربية ككؿعممية مالفقري ل

 أسباب تتعمؽ بالمعمـ نفسو أدت إلى ضعؼ التبلميذ في القراءة  وىي كما يمي:
 الطبلب حصيمة مف تزيد والتي، اإلضافية القرائية بالمادة طبلبوإثراء ب المعمـ اىتماـ عدـ .1

 بالقراءة. وتحببيـ، المغوية
 المغة فروع مف خرآ فرع لتدريس  القراءة حصص أحياناً  يحولوف العربية لمغة المعمميف بعض .2

 (.120- 118ص ص، ـ1999، الوقت)زقوت وضيؽ المنياج ضغط تأثير تحت العربية
وكذلؾ عدـ البحث ، عدـ امتبلؾ المعمـ األساليب التي تساعده عمى تشخيص العيوب القرائية .3

 عف األساليب العبلجية لتمؾ العيوب.
 الطالب نشاط فيقؿ، األخيرة الحصة في القراءة جعؿ إلى المعمميف بعض يعمد .4

 (.63ص، ـ2011، ومشاركتو)عيد
 المقروءة الكتب غير في والقراءة الحرة المطالعة عمى لطبلبيـ بعض المعمميف تشجيع عدـ .5

وتكويف ميؿ إيجابي حوؿ القراءة خاصة في المرحمة ، لدييـ القراءة حب لتنمية وذلؾ
 .األساسية

  :وىي كما يمي: المتعمقة بالطالب إلى عّدة نواحٍ  و يمكف تقسيـ األسباب التمميذ 
 في وتركيزاً  ويقظة انتباىاً  تتطمب القراءة عممية فإف معروؼ ىو كما: لمطالب العامة الصحة .1

ف، القراءة تتضمنيا فرعية عممية كؿ  وفاعمية نشاط زيادة في أساسي محور التمميذ صحة وا 
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 القراءة في التمميذ بطء إلى يؤدي السمع أو البصر أو ضعؼ النطؽ في فالتأخر، الطالب
 األخرى. الدراسية المواد تعميـ أساس ىي التي

، نو العنصر الذي يحدد مدى استعداد الطفؿ المغويأيرتبط بالذكاء حيث  العقمي: االستعداد .2
 ومدى، األفكار سمسمة تتبع أو العبلقات إدراؾ أو عمى صور الكممات تذكر عمى والقدرة
 العمر في معو يتساووف الذيف األطفاؿ مف غيره مف أقؿفإذا كاف ، االستعداد في سرعتو
 التعمـ. يءبط التمميذ عمى أف يدؿ قد فإف ىذاو الزمني 

 وىذا يؤثر واألـ األب لدى األمية أو األبويف أحد كفقداف: واالقتصادية االجتماعية الحالة .3
 لبعض حافزاً  واالقتصادية االجتماعية الحالة سوء يكوف وقد، بالقراءة التبلميذ في اىتماـ كثيراً 

 (.82ص، ـ2007، والحوامدة التبلميذ)عاشور
 فضعؼ، والربط بالتفاعؿ ُيبنى عميو قديماً  يتطمب الجديد أف الثابت مف الخبرات السابقة: إذ .4

 ربط عمى يعينو ما الخبرات مف لديو فبل يكوف، خبراتو وضحالة، المغوي الطالب معجـ
 ونقدىا.  وتفسيرىا األفكار

  :)والمجتمع البيت في بالناشئ تحيط التي األجواء بيا ويقصد المحيط البيئي )الجتماعي ،
 القراءة مثؿ ما يمي: مادة في طبلبنا يضعؼ أف شأنو مف اً والتي ربما تكوف سبب

  بالقراءة. والوالديف األسرة اىتماـ عدـ .1
 العربية. لمغة اإلعبلـ وسائؿ اىماؿ .2
 رقابة. وال متابعة فبل ىماؿوا   األوقات بعض في حرماف مف التمميذ لو يتعرض ما .3
  ونتيجة لىاآل الترفيع نظاـ المدارس عمى اً ر مقر  كاف حيث :التعميمية والخطة التعميم نظام 
 بعض قراءة في يخطئوف وىـ عميا مراحؿ إلى الطبلب مف الكثير وصوؿ إلى أدى النظاـ ليذا

 مف عدد ينجز أف المدرس عمى أي الكيؼ دوف بالكـ تيتـ التعميمية الخطة أف كما، الكممات
 أماـ نظيفاً  ممفو يبقى حتى منيـ االنتياء مف المدرس يدفع مما الواحد الشير في القراءة دروس

 .القراءة لموضوع التبلميذ فيـ مدى عف النظر بغض والمدير المشرؼ
 :واىتماميـ الطبلب جذب في ميماً  اً عنصر  يعتبر المدرسي الكتاب فإ الكتاب المدرسي 

 إلى رناظن ولو، عنو الطبلب عزوؼ إلى ديؤ ي ومحتواه، الكتاب ىذا في خمؿ وأي، ءةار قال بمادة
 لعدة وذلؾ، بقراءتيا الطبلب تغري ال أنيا لوجدنا الطبلب عمى المقررةالقراءة  كتبض بع

 أىميا مايمي: أسباب
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 الموضوعات:  انقرائية .1
، ـ2007، والحوامػػدة، ر)عاشػػو و، (120- 118ص ص، ـ1999 ،مػػف )زقػػوت يػػرى كػػؿٌ    

 الشػػػوؽ فػػػييـ تبعػػػث ال الطػػػبلب عمػػػى المقػػػروءة القػػػراءة موضػػػوعات ف بعػػػضأ (83-82صص 
 يػدرس مػف يجػد وقػد، وحاجػاتيـ اىتمامػاتيـ عػف بعيػدة وىػي، ورغبػاتيـ ميػوليـ تبلئػـ وال، لقراءتيا
 ال أي أنيػا، أعمػى مػف مسػتوى الطمبػة، الموضػوعات ىذه أف القراءة كتب في الموضوعات بعض
 العقمية. مع قدراتيـ تتناسب

 لجان التأليف والتطوير: .2
، التبلميذ مف عينة عمى بتجريبيا القياـ دوف التبلميذ أيدي بيف الكتب بعض وضع  

 معايشة عف بعيدوف مؤلفوف الكتب ىذه وضع حيث، العمياو  الصفوؼ االبتدائية في وبخاصة
 تطوير أو تعديؿ المقررة الكتب عمى الغالب في يجري الكما  المرحمة الدراسية ىذه في التبلميذ
 .(91ص، ـ2006، )زايدالميداف في المشتغموف المعمموف يبدييا التي الكثيرة الممحوظات برغـ

 مقترحات لعالج الضعف القرائي عند الطمبة: 2.1.12

األدب التربوي والدراسات ذات العبلقة بموضوعات  مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى   
قتراحات تساعد في عبلج وتبلفي األسباب التي االاستطاع أف يمخص مجموعة مف ، القراءة

ومف  (47،ص2015،)جابر،(51-50صص ـ، 2012)عوض، تؤدي إلى ضعؼ القراءة 
 ىذه المقترحات ما يمي:
 أوًل: ما يخص المعمم:

 لممعمميف خاصة حديثي التعييف لزيادة كفاءتيـ.ة يعقد دورات تدريب .1
 أف يكوف معممو القراءة مف ذوي االختصاص بالمغة العربية. .2
 بحيث يشترط فييـ الخبرة، بتدائيةالدراسة االىتماـ بمعممي المرحمة األولى مف اال .3

 والتخصص.
العامية أثناء  استخداـ األمثؿ لمغة الفصحى مف قبؿ المعمـ واالبتعاد قدر اإلمكاف عف الميجة .4

 التدريس.
 يرسخ ال حتى ؛المغوية مباشرة أخطائيـ لمتبلميذ يصحح وأف، متابعة التمميذ أثناء القراءة .5

 واستخداـ استراتيجيات متنوعة عند تعميـ القراءة قدر اإلمكاف.، التبلميذ ذىف في الخطأ
 عمى وحثيـ األخرى المواد معممي مف وزمبلئو العربية المغة معمـ بيف المغوية المشاركة .6

 .التدريس في الفصحى استخداـ
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ألف ىذا النوع مف السموؾ  ؛االبتعاد عف التيكـ والسخرية مف قراءة بعض الطمبة الضعاؼ .7
 يؤدي إلى عزوفيـ عف القراءة.

  ثانيًا: ما يخص التمميذ:

منو واالتصاؿ مع أولياء األمور لموقوؼ عمى ما يعاني ، لمتمميذ الصحية الحالة مراقبة .1
 ىـ مف قصور صحي سواء كاف سمعًا أو بصرًا أو غير ذلؾ.ؤ أبنا

السمع أو  في قصور ترتيب أوضاع ىؤالء األطفاؿ الذيف يعانوف مف مشاكؿ صحية مثؿ: .2
 األمامية. في المقاعد المعمـ بحيث يجمسيـ البصر

وطرح بعض ، عقد ندوات واجتماعات بيف المدرسة وأولياء األمور لتعريفيـ بمستويات أبنائيـ .3
 الوسائؿ المعينة عمى رفع مستوياتيـ.

 .المدرسة عف التمميذ تغيب أو تأخر أسباب عمى الوقوؼ .4
 مشكبلتيـ لحؿ اآلباء تدخؿب لديو وذلؾ النفسية المشاكؿ جميع مف التمميذ يتخمص أف .5

 ومساعدتيـ. بجانبيـ والوقوؼ
 واليدايا.تشجيع الطمبة عمى رفع مستواىـ مف خبلؿ تقديـ الجوائز  .6

 ثالثًا ما يخص المحيط البيئي)الجتماعي(:

 الكتب عمى االطبلع عمى وتعويده القراءة عمى التمميذ بتدريب عبلقة ليا التمميذ بيئة     
 ما يمي: األسرة مف واجب لذلؾ، والمطالعة القراءة حب دافع لو الخارجية وتنمي

 عمييا. ويطمع التمميذ يقرأىا لكي والدوريات والمجبلت بالكتب تأتي .1
منيا  الحكـ ويستخرج يمخصيا أف ويحاوؿ كتب يقرأ مفل األبناء بيف مسابقات بعمؿ تقـو أف  .2

 القراءة. عمى اً وحافز  اً دافع يعطي مما
لمعالجة المشاكؿ ، التعرؼ عمى مشاكؿ الطفؿ مف خبلؿ الباحث االجتماعي في المدرسة .3

 بيف الطفؿ وأسرتو

 التعميمية: والخطة التعميم رابعًا: ما يخص نظام

 عميا مراحؿ إلى التمميذ يصؿ كي ال، اآللي الترفيع نظاـ عمى القضاء يتـ أف األفضؿ فمف     
 مفتاح ىي القراءة أف وخاصة دروسو في يجتيد أف عمى التمميذ فيتعود، القراءة في يخطئ وىو
 وقت المدرسُيعطى  حيثبالكـ  ال بالكيؼ تيتـ أف الدراسية الخطة وعمى، األخرى العمـو

 .والصحيحة السميمة القراءة عمى تبلميذه لتدريب
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 خامسًا: الكتاب المدرسي:

، ـ2010، )النوري دراسة استطاع الباحث مف خبلؿ اطبلعو عمى الدراسات السابقة مثؿ 
(. أف يضع مجموعة مف 51ص، ـ2012، )عوضو، (65ص، ـ2011، )عيدو، (117ص

 القرائي الذي يسببو الكتاب المدرسي وىي كما يمي:االقتراحات لعبلج الضعؼ 
 .التبلميذ وحاجات ورغبات لميوؿ مراعياً  المدرسية الكتب تأليؼ يكوف أف .1
 .لمتبلميذ العقمية لمقدرات مناسبة وألفاظيا المدرسية الكتب موضوعات تكوف أف .2
 .الجميع عمى تعميميا قبؿ التبلميذ بعض عمى المدرسية الكتب تجرب أف .3
 التعميمية المادة عف والدقيؽ الواضح التعبير عمى والصور الرسومات وقدرة كفاية زيادة .4
 .المقررة الكتب لتأليؼ التدريس ميداف في خبرة وذات مؤىؿ فريؽ تخصيص ضرورة .5
 .لو يروؽ ما طفؿ كؿ يجد بحيث الكتاب موضوعات تنوع ضرورة .6
المواد  مع وتكاممو، السابقة ولخبراتو ولعمره المحمية الطالب لبيئة مبلءمة أكثر الكتاب جعؿ .7

 .األخرى الدراسية

 النقرائية المحور الثاني: 2.2
 نشأة النقرائية:  2.2.1

قد كانت أوؿ محاوالت البحث في االنقرائية ىي محاولة المعمميف الدينييف بيدؼ تبسيط       
في ذلؾ الوقت تنصب عمى دراسة الكممة والفكرة بيدؼ معرفة  وكانت االنقرائية، الكتب المقدسة

حيث اىتـ بيا التمموديوف عند ، الكممات الشائعة وقد كاف االىتماـ بما نسميو االنقرائية منذ القدـ
 كتابة التممود فدرسوا الكممات واألفكار بيدؼ تمييز المعاني.

دما اىتموا بعمؿ قوائـ بالمفردات الشائعة وذلؾ ىتـ عمماء التربية بدراسة االنقرائية عنولقد ا      
وقد كاف السبب في ، ـ1980باستخداميا عند إعداد وتأليؼ الكتب وكانت بداية الظيور عاـ 

مما أثر ، ذلؾ يرجع إلى وجود كممات كثيرة غير مألوفة بالنسبة لمتبلميذ في كتب القراءة المقررة
، لـ يستطيعوا تعمـ القراءة)راشدبعض التبلميذ  بؿ أف، عمـ القراءةعمى تقدـ التبلميذ في ت

 (.353ص، ـ2009

 الواليات في بدأت لبلنقرائية الدراسات أوؿ أف (832ص، ـ2009) زىرة أبو أشار وقد      
 لعامة والكتابة القراءة معرفة كانت عندما الماضي القرف مف األربعينات في األمريكية المتحدة
 تعقيداً  أكثر مكتوبة وثائؽ توزيع إلى الحكومة احتاجت عندما وكذلؾ، منخفضة تزاؿ ال الناس
 األحواؿ.و  والقانوف الطب مجاالت في
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 :ىماأسباب ظيور دراسات االنقرائية إلى سببيف ( 164ص، ـ2002) بسيوني رجحتكما      

 يدرسوف كانوا فقد، ليـ مناسبة كتب وجود عدـ مع االبتدائية المدارس تبلميذ أعداد زيادة 
 .فيميا في لدييـ صعوبة شكؿ مما الثانوية المرحمة لطبلب المؤلفة الكتب

 ظيور األدوات ىذه ومف، التربوية المشكبلت حؿ في المستخدمة العممي البحث أدوات نمو 
 Teacher's) كتابو في ثورندايؾ يد عمى االنجميزية المغة في الكممات تكرار قائمة أوؿ

word book )النص صعوبة قياس طرؽ تطوير إلى أدى ذلؾ كؿ. ـ1921 عاـ وذلؾ 
 الحرة. القراءة لكتب أو المدرسية لمكتب البالغيف أـ لؤلطفاؿ أكانت سواء

 تحميؿلاالنقرائية  مصطمح انتشار جاء نوأ (56ص، ـ2010) الحويطي ذكرت وقد        
، األمريكية بالجامعات العشريف القرف أربعينات في وذلؾ، االتصاؿ لمواد المغوي المستوى وتقويـ
، ةنقرائياال بمعادالت سميت كثيرة معادالت ليا العممي االستخداـ سبيؿ في وألفت

(Readability Formula) ىذا يشيع وبدأ، االنجميزية المغة خصائص ضوء في وذلؾ 
 العشريف.  القرف ستينات في العربية التربية في المصطمح

( ـ2004) الدوسري ذكر فقد، االنقرائية مجاؿ في ينكر ال جيد العرب لمباحثيف كاف ولقد      
 في العربية الدراسات أوائؿ مف( ـ1948) لطفي دراسة فكانت العربية الدراسات مف مجموعة
، المقروءة المادة صعوبة إلى تؤدي التي العوامؿ بعض إلى توصؿ حيث، االنقرائية مجاؿ
 مادة صعوبة أف إلى وأشار، االنقرائية عوامؿ إلى فييا تعرض التي( ـ1957)الشافعي ودراسة
 خبلليا مف توصؿ التي( ـ1982) بادي ودراسة، لطفي أوضحيا التي العوامؿ إلى ترجع القراءة
 التي( ـ1983) الحوري ودراسة، القراءة صعبة المادة تجعؿ التي المغوية العوامؿ مف العديد إلى

( ـ1983) وشحاتة خاطر ودراسة، الواحد الموضوع ذي القراءة كتاب اختيار أسس حوؿ أجرتيا
 الثبلث التعميمية لممراحؿ االنقرائية في الشائعة لمعوامؿ شاممة عربية قائمة أوؿ فييا قدما حيث

 (.25ص، ـ2005، الرشيدي)
 النقرائية في التراث اإلسالمي والعربي: 2.2.2

 ىاالىتماـ بالكممة الواضحة المبينة. فاهلل تعال إلىقد أشار القرآف الكريـ إشارات متعددة  
  .[4 -1سورة الرحمف:] َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ: يقوؿ

ذا نظرنا إل  كممة البياف التي وردت في اآلية الكريمة فسنجد أف البياف اسـ جامع لكؿ  ىمعن ىوا 
ييدؼ إلييا القائؿ والسامع فمقدار األمر والغاية التي ، يكشؼ لنا قناع الكممة أي معناىا شيء

 .فذلؾ ىو البياف ىبمغت اإلفياـ وأوضحت المعن شيءبأي ، إنما ىو الفيـ واإلفياـ
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وأنو كتب بالمغة ، وقد ورد أكثر مف موضع في القرآف الكريـ أنو كتاب واضح ومفيـو 
عميو  وال ننسي ىنا أف الرسوؿ صمي اهلل، التي يفيميا العرب لعميـ يعقموف ويفيموف ما فيو

مف ذلؾ ضرورة أف نخاطب الناس  وا الناس عمي قدر عقوليـ" ويفيـوسمـ كاف يقوؿ" خاطب
أف الناس يتفاوتوف في قدرتيـ عمي فيـ ما  إلىفالحديث الكريـ يشير ، بمضموف ولغة مفيومة

ىذه المعمومات واختبلؼ  ختبلفيـ في القدرة عمي فيـ وتذكريقرؤوف وما يسمعوف نظرًا ال
 .بو وىو ما أمر الرسوؿ الكريـ، أبنيتيـ المعرفية حوؿ المضاميف التي تطرحيا الرسالةخمفيتيـ و 
ألف اليدؼ ، لذا فبلبد أف تخاطب كؿ فئة بالمضموف الذي تيتـ بو وبالمغة التي تفيميا 

اآلخريف بسيولة ويسر حتى يسيؿ إقناعيـ  إلىاألساسي ألصحاب الرساالت ىو نقؿ دعوتيـ 
 .اىتماـ القرآف والسنة بالمغة وىذا ما يفسر، بيا

كاف مطروحًا بطريقة أو بأخرى في التراث المغوي  موضوع االنقرائية أفوالجدير بالذكر  
فما كتبو عمماء المغة العرب في العصور المتقدمة ، العربي ولكف ليس تحت ىذا العنواف بالطبع

دارس لموضوع االنقرائية في موضوعي البياف والفصاحة أو في موضوع النظـ يمكف أف يفيد ال
وقد اعترؼ الباحثوف الغربيوف مؤخرًا بأىمية الدراسات الحديثة في ، في المغة العربية فائدة كبيرة

 .مجاؿ المغويات كمدخؿ لفيـ موضوع االنقرائية
 مفيوم النقرائية: 2.2.3

نما شامؿ مبدئي تعريؼ لبلنقرائية ليس   آلخر؛ حيث بحث مف تختمؼ مدلوالت لبلنقرائية وا 

 أف مصطمح عمى العممية والبحوث والدراسات الكتب مف العديد في التربوييف معظـ أجمع
 مف محتواىا واستيعاب، المقروءة المادة وصعوبة، سيولة مدى عمى واضحة داللة يدؿ االنقرائية
 مانع جامع تعريؼ يوجد لذلؾ ال ومفاىيـ؛، عممية ومصطمحات، وأشكاؿ ورسـو، نصوص

كما أف ، دراستو في منيـ كؿ حسب مسمؾ الباحثيف رؤية الختبلؼ يرجع ذلؾ وربما، نقرائيةبلل
نفسو حيث أف البعض يطمؽ عمييا المصطمح قط في مفيوميا ولكف في ىذا االختبلؼ لـ يكف ف

 انقرائية والبعض اآلخر يطمؽ عمييا مقروئية.
 التفريؽ إلى التطرؽ حاولت دراسة أو بحث وجود عدـ -و عمم حد عمى- الباحثويعتقد  
 حيث، الموضوع ىذا تناولت التي الجامعية الرسائؿ عشرات رغـ" المقروئية"و" االنقرائية" بيف
 كاف مف ىؤالء أغمب وكاف انقرائية مصطمح ينتقد مف الدراسة أدوات تحكيـ رحمة خبلؿ مف وجد

 .عربية لغة وتخصص
 عمشةأبو ويبرر ذلؾ ما ذكره ، "انقرائية"الباحث في دراستو الحالية مصطمح  ويتبنى 

ثمة مصطمحيف ُيستعمبلف في ىذا " عند حديثو عف االنقرائية حيث قاؿ: (3ص، ـ2015)
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أميؿ  -مف الناحية النظرية  -وال أخفيكـ أني كنت ، وثانييما االنقرائية المقروئيةأوليما ، الصدد
، الستخداـ ذلؾ المصطمح " وكاف ىدفي إيجاد األدلة والمبررات المغويةالمقروئيةإلى مصطمح "

ولكنني ولؤلمانة العممية وبسبب ما وصمت إليو مف نتائج سأتبنى مف اليـو فصاعدًا مصطمح 
  ."االنقرائية
ويمخص الباحث األسباب التي جعمت الدكتور خالد أبو عمشة يتبنى مصطمح "انقرائية"  

 بداًل مف "مقروئية"  كما يمي:
 دالالت ىذا الوزف تفيد المطاوعة.و ، انقرأ الفعؿ إلى المغوي اشتقاقو في يعود انقرائية مصطمح 

 .أي أصبح طّيعًا لمقراءة                أقرَأ الكتاَب فانقرأ مثاؿ:    

 واسـ المفعوؿ يدؿ ، ألحؽ باسـ المفعوؿ، وفؽ التحميؿ الصرفي مصدر صناعي المقروئية
 دوف إفادة بسيولة أو صعوبة أو، عمى وقوع الحدث )حدث القراءة( وما وقع عميو الحدث

 مطاوعة النص لمقراءة.
 حتى إذا ، بالرجوع إلى عمـ الصرؼ نجد مف قوانينو أنو يندر وقوع  النسب عمى اسـ المفعوؿ

 تـ تحويمو إلى مصدر صناعي فغالبًا ما يقع ذلؾ عمى الجنسية والبمداف .
 اإلنجميزية المغة في يقاببلف محيفطالمص كبل Readability في أساساً  ييتـ النص وىذا 

 تجعؿ أف شأنيا مف التي النصية العوامؿ كؿ يتناوؿ أنو أي. المقروء بالنص اإلنجميزية المغة
 االنقرائية. إلى لغوياً  أقرب ىي لذلؾ، القارئ لدى ومفيوماً  مقروءاً  -جنسو يكف ميما- النص

 و يدعم الباحث ما ذكر سابقًا عن مصطمح" النقرائية" فيما يمي:
ومف خبلؿ قراءة ، القرآف الكريـ الذى تكفؿ اهلل بحفظو عمى مر العصورمنبع المغة العربية ىو 

فعندما رجع  [6األعمى:] َّمتٱُّٱ و:في قوللسورة األعمى وجد كممة "سنقرئؾ" الباحث 
نو أ  ف اهلل سبحانو وتعالى وعد نبيو محمدأالباحث في تفسيرىا فأجمع أغمب المفسريف عمى 

ف القراءة بأنواعيا التي ال تنسى وتصؿ إلى درجة أوال يخفى عمى أحد ، قراءة ال ينساىاسيقرئو 
ىي التي تكوف مناسبة لمقارئ وتكوف في نفس الوقت المادة المقروءة مناسبة لقدرات ، الفيـ

كما لـ يجد الباحث في ، " بالمغة االنجميزية"Readabilityالقارئ وىي بذلؾ تتفؽ مع مفيـو 
 لكريـ كممة مقروئية أو مدلوالتيا.القرآف ا

 لتصبح (انػ)  إليو ونوف ألؼ إضافة بعد قرأ الفعؿ مف انقرائية مصطمح ف اشتقاؽأ حيث نجد 
 وقرأتو فانكسر كسرتو مثػؿ والسيولة الطواعية معنى تعطي صرفية زائدة والنوف واأللؼ، انقرأ
 ليكوف انقرأ الفعؿ مف ذلؾ بعد الصنػػػاعي المصدر اشتقاؽ تـ وقد، ويسر بسيولة أي فانقرأ

 .الكتابة لغة في الصعوبة أو السيولة درجة عف ليعبر انقرائية المصطمح
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 استقراء انقرائية        استقرأ انقراء انقرأ         أقرأ إقراء(: قرأ) الفعؿ مزيدات "االنقرائية" مف 
ذاً   انقرأ. المطاوعة لفعؿ صناعي مصدر االنقرائية وا 

الباحث بالعرض السابؽ لممصػطمحيف "االنقرائيػة" و"المقروئيػة" فقػط مػف أجػؿ تبريػر لقد قاـ  
تبنػػػي الباحػػػث مصػػػطمح "انقرائيػػػة" فػػػي دراسػػػتو الحاليػػػة وال ُيعيػػػب الباحػػػث مػػػف اسػػػتخدـ مصػػػطمح 

ف  كػبل أخفى عمػى أحػد وال يُ ، "مقروئية " ما داـ اليدؼ مف استخداميا البحث في المواد المقروءة
دؼ مف استخداميما في الدراسات التربوية ىو معرفػة مسػتوى السػيولة والصػعوبة المصطمحيف الي

 في المواد المقروءة المقدمة ألبنائنا.
ومع ذلؾ فقد قاـ ، عمى تعريؼ موحد لبلنقرائية وفمسبقًا لـ يجمع الباحث توكما ذكر  

ى وضع لكي تساعده عمالباحث بعرض مجموعة مف التعريفات مف دراسات وأدبيات تربوية 
 لمصطمح "االنقرائية" في ضوء ما تسعى إليو دراستو وىي كما يمي: تعريؼ إجرائي

  القراءة وسيولة، المقروءة المادة أو الخط وضوح عمى الداللة في يستخدـ"مصطمح االنقرائية 
 إلى الراجعة الستيعابا أو الفيـ وسيولة، بيا وشغفو المكتوبة لممادة القارئ ميؿ إلى الراجعة
سماعيؿ، حوصو )بق"الكتاب أسموب  .(113ص، ـ2001، وا 

 وذلؾ بدراسة العوامؿ التي تؤثر في ىذا المستوى مثؿ: ، " تحديد سيولة أو صعوبة النص
، ـ2004،واإلخراج في بعض األحياف")طعيمة، والمفاىيـ ....الخ، والتراكيب، المفردات

 (.530ص

 "بمتوسط وتقاس، مكتوب لنص معيف صؼ طمبة وفيـ استيعاب يمثؿ الذي المستوى ىي 
 اختبار وفؽ النص مف المحذوفة لمكممات الطمبة قبؿ مف الصحيحة االسترجاعات عدد
 .(524ص، ـ2003، لناجيا")كموز
  تمؾ لفيـ المتعمـ وجو في عائًقا تقع العممية التي النصوص صعوبة درجة" بأنياكما ُعرفت 

دراؾ النصوص  .(165ص، ـ2004، والعريمي أمبوسعيدي) "معانييا وا 
 في الطالب عمييا يحصؿ التي بالدرجة وتتحدد، النص قراءة صعوبة أو سيولة درجة "ىي 

 .(65ص، ـ2010، كموز")الحويطي اختبار
 عمى يتفقوف الباحثيف معظـ أف االنقرائية تعريؼ حوؿ الباحثيف اختبلؼ مف الرغـ عمى      
كما يتفقوف ، المكتوبة المادة مف معيف موضوع فيـ عف القارئ يعوؽ أف يمكف كؿ ما تعني أنيا

المادة المكتوبة  قابمية ومدى، الصعوبة أو السيولة حيث مف لمقارئ المقروءة المادة عمى مناسبة
 أكثر اندماجاً  يجعميـ الذي األمر، ليـ أعدت الذيف لمطبلب العمرية لممرحمة بالنسبة لمقراءة
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 والمادة القارئ بيف والتفاعؿ االتصاؿ عممية نجاح إلى يؤدي مما النص مع واىتماماً 
 .(612ص، ـ2008، )جوارنةالمقروءة
 قراءة عند القارئ يبلقييا التي السيولة درجة ستنتج الباحث مف خبلؿ العرض السابؽ بأفاو      
 مف لغتو بو تتمتع لما الوقتو  الجيد مف قدر بأقؿ مضمونو ويستوعب يفيمو بحيث معيف نص

 .اىتمامو استثارة عمى قدرة مف مضمونو بو يتمتع ولما سيولة
 مفيـو حوليا يتبمور أساسية عناصر ثبلثة تحديد يمكننا السابؽ التعريؼ خبلؿ ومف 
 :في تتمثؿ االنقرائية

 المستخدمة الجمؿ وبساطة الكممات شيوع ودرجة المادة بيا كتبت التي بالمغة ويػػػػػرتبط: الفيـ .1
 .فيميا في صعوبة القارئ يجد ال بحيث التعبير في

 عمى وقدرتيا داخميا المطروحة الموضوعات أو المكتوبة المادة بمضموف ويرتبط: االىتماـ .2
 .لديو لقرائتيا ميؿ وخمؽ القارئ اىتماـ جذب

 لو بالنسبة مفيومة معينة مادة القارئ وجد فكمما السابقيف بالعامميف ترتبط وىي: السرعة .3
 .قراءتيا في سرعتو معدؿ زيادة إلى ذلؾ أدى اىتمامو جذب عمى وقادرة

 أىمية دراسة انقرائية الكتب المدرسية: 2.2.4

ومدى ، مواصفات المادة تحديد في الكتب مؤلؼ يحتاجيا بالغة تربوية بلنقرائية أىميةلإف  
 إلى المادة التعميمية تصؿ بحيث العقمي ونموه النفسية واحتياجاتو لمعمر الزمني لمقارئ مبلءمتيا

 في تزايدت وقد، لمقارئ وتقديميا كتابتيا مف الغرض يتحقؽ وبذلؾ المتعمميف مف نسبو أكبر
 الدراسي مستوى التحصيؿ ارتفاع بيف الوثيؽ نظرًا لبلرتباط االنقرائيةب العناية األخيرة اآلونة

 (.5ص، ـ2000، نجادات) المختمفة التعميـ مراحؿ في الدراسية المواد كتب وانقرائية
أىمية دراسة انقرائية الكتب  إلى( 57-56ص ص، ـ2010) أشارت الحويطيكما      

 فتنتقؿ، الحروؼ فؾ أبجديات إلى يؤىمو وعممي معرفي رصيد المدرسية لممتعمـ في اكتسابو
 الفاحصة. الواعية العميقة القراءة  إلى السطحية القراءة مجرد مف لديو القراءة

ص ، ـ2010، الكتب المدرسية في النقاط اآلتية )الحويطي ونمخص أىمية دراسة انقرائية 
 :(56ص
 دراسية مرحمة في لممتعمميف مناسبتيا ومدى، النصوص انقرائيةب متعمقة معايير إعداد   

 .معينة
 المتعمميف لدى القرائي الضعؼ مواجية. 
 المتعمميف لدى التعمـ وصعوبات، ارسيالد التأخر مشكبلت عبلج. 
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  مضامينيا وفيـ، الدراسية المواد وباقي العربية المغة بيف الجسور مد. 
 :ويضيف الباحث لما سبق عن أىمية دراسة انقرائية الكتب المدرسية ما يمي

 .تقديـ كتب تتفؽ مع مستويات التبلميذ القرائية في كؿ صؼ دراسي 
  يساعد المعمميف مف خبلؿ معرفة مصادر الصعوبة أف يصيغوا المادة الدراسية بصورة

 مبسطة تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة.
  تساعد في اختيار طرؽ التدريس المناسبة لقدرات التبلميذ القرائية وفؽ مستوى انقرائية المادة

 الدراسية.
 وقراءة غيرىا وفيميا ، مراعاة مستوى انقرائية الكتب الدراسية يزيد مف اىتماـ التبلميذ بقراءتيا

 ية مما ينعكس عمى أسموبيـ وتعبيرىـ عند الكتابة.مما ُيحسف لدييـ القدرة المغو 
 العوامل األساسية المؤثرة عمى النقرائية: 2.2.5

يحتوي  التي العوامؿ تعييف إلى والتعميـ التربية مجاؿ في والمتخصصوف الباحثوف يسعى 
مبلءمتو  ومدى تومدى انقرائي تعييف في تأثير ليا والتي المناىج في المكتوب النص عمييا

، حاجات الدارسيف نكشؼ أف يجب األساس ىذا وحوؿ، المختمفة تعميميـ مستويات في لمطبلب
 نختار ثـ، العممية ومحتواىا المواد تأليؼ ثـ، الحاجات تمؾ يحقؽ الذي المناسب المنيج نحدد ثـ

 العمؿ ىذا أي يتـ الطبلب حاجات تحقيؽ في ستساعد التي والتقنيات والطرؽ األساليب
 . (39ص، ـ2013، )البردي متكاممة كمنظومة

 :عامميف في تتمثؿ لبلنقرائية األساسية العوامؿ أف إلى الباحثوف توصؿ وقد      
، الداللي الجانب ي:وى النص جانب مف نقرائيةباال تتصؿ التي األساسية العوامؿ :األوؿ

  الجانب الفكري.و ، النحوي والجانب
 وميوؿ، التعميمي المستوى :وىي القارئ جانب بانقرائية مف تتصؿ التي األساسية العوامؿ: الثاني
 ( .26ص، ـ2005، )الرشيدي السابقة والخبرة، لمتعمميفا     
 العوامل: ليذه عرض يمي وفيما

 (:النص) المقروءة المادة جانب من بالنقرائية تتصل التي األساسية العوامل: أولً 

، أوطوليا، أوعددىا، النص في المستخدمة الكممة يةنوعب وىو الذي يختص :الجانب الدللي .1
 تقاس التي الميمة الجوانب مف الكممة وحدةف أكما ، ومدى شيوعيا في الوسط المغوي لمقارئ

 تسيـ – النص دراسة قبؿ – منفصمة بصورة ةالكمم معرفةو ، صالن صعوبة ضوئيا في
 (.26ص، ـ2005، )الرشيدي القرائي الفيـ في اً إيجابي
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 مكونات الجانب الداللي ما يمي:ومف 
  :إلى الكممة تكرار ويؤدي صالن في ما كممة فييا تتكرر التي النسبة بيا ويقصد تكرار الكممة 

 تكرار بنسبة حددت مقاييس انقرائية حيث أوجد التربويوف أكثر يجعميا ثـ ومف، بيا القارئ ألفة
مما يؤدي ذلؾ ، الكممة مف أذىاف الطمبةفتكرار الكممة في النص يؤدي إلى اقتراب ، الكممات

 وبالتالي زيادة سيولة كممات النص وسرعة قراءة الطمبة ليا.، لفيـ تمؾ الكممات
  :الكممات كانت فكمما، الكممة منيا تتكوف التي المقاطعو أ الحروؼ عدد بيا يقصد طول الكممة 

، واليجػػاء، النطػػؽ فػػي ثقيمػػة الطويمػػة والكممػػة، المتعممػيف عمػػى أسػػيؿ تعمميػػا كػػاف قصػيرة
وبػػػذلؾ تصػػػبح الكممػػػة ، صػػػعوبة الكممػػػات تػػػزداد تبعػػػًا لزيػػػادة عػػػدد حروفيػػػا فأ كمػػػا، واالسػػػتعماؿ

؛ فيناؾ عبلقة طردية فكممػا زاد طػوؿ الكممػة زاد احتمػاؿ القصيرة أسيؿ فيمًا مف الكممات الطويؿ
 درجة صعوبتيا.

  :غير إف الكممة الغريبة أو ، النصانقرائية  عمى وألفتيا الكممة شيوع يساعد شيوع الكممة
لذا ، وتشعرىـ بالعجز، مف الصعوبة في تعمـ القراءة كما أنيا تعوؽ الفيـ تزيدالمألوفة لدييـ 
 لو تقدـ أف يعني ال وىذا، ضرار بطبيعة المغةالكممات السيمة المألوفة دوف اإل ينبغي استخداـ

نما ينبغي إضافة كممات  الكممات مف وتحرمو، شائعة كممات تحمؿ قرائية مادة الجديدة ؛ وا 
ويسيؿ عمييـ ، جديدة بالتدرج مع تكرارىا تكرارًا حتى تصبح الكممات الجديدة مألوفة لدييـ

استعماليا. وليذا السبب بدأ منذ مطمع القرف الماضي ظيور قوائـ المفردات السيمة أو األكثر 
 .(3ص، ـ2015، عمشةأبو ) شيوعًا واستخدامًا في لغاٍت شّتى

  :إف الكممات المجردة قد تكوف أكثر صعوبة مف الكممات التي ليا داللة حسية درجة التجريد ،
سيارة( ومف ىنا جاءت )حيث يستطيع التبلميذ تمثيؿ معناىا؛ فكممة )سعادة( أصعب مف كممة

 الدعوة إلى االنتقاؿ مف المحسوس لممجرد خاصة في الحمقة األولى مف التعميـ األساسي.
  كمما قؿ التماثؿ بيف الشكؿ المكتوب لمكممة والشكؿ المنطوؽ ليا الحرفي الصوتي التماثل :

وذلؾ ألف الكممة ، فكممة )مضوا( قد تكوف أصعب مف كممة )كتاب(، كانت الكممة أصعب
 األولى تحوى ألؼ تكتب وال تنطؽ خبلؼ كممة )كتاب( حيث ينطؽ التبلميذ جميع حروفيا.

  :د بعض التبلميذ صعوبة في الكممات التي تتقارب في مخارج قد يج تقارب مخارج الحروف
فالكممة التي تحوي أصواتًا تتقارب مع أصوات أخرى في المخرج يجد التمميذ فييا ، حروفيا
سواء كانت الصعوبة في فيـ المعنى أو في النطؽ؛ فكممة )ىمز( قد يظنيا التمميذ ، صعوبة

ذا كتبيا ، ىا ألنو لـ يسمعيا بصورة صحيحة)ىمس( وبالتالي يتعثر التمميذ في فيـ معنا وا 
 سيكتبيا )ىمس(.
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عػدد مػف  يتكػوفبنػاء الجممػة ف، والتعقيػد الطػوؿ حيػث مػف الجمػؿ بنيػة يتنػاوؿ الجانب النحوي: .2
 طػػوؿ ويقػػاس، محػػدود مػػف الكممػػات التػػي تمكننػػا مػػف خمػػؽ وتركيػػب عػػدد المحػػدود مػػف الجمػػؿ

 الجمػؿ بعػدد إمػا يقػاس وفإنػ الجممػة بتحميػؿ يتـيالذي  التعقيد البنائي أما، كمماتيا بعدد الجممة
 ونسػػػػػػبتيا المركبػػػػػػة الجمػػػػػػؿ أو المعقػػػػػػدة الجمػػػػػػؿ بعػػػػػػدد مقارنػػػػػػاً  المئويػػػػػػة نسػػػػػػبتيا أو البسػػػػػػيطة

 (.28ص، ـ2005، المئوية)الرشيدي
 :يمي ما النحوي الجانب مكونات ومن
  :تؤدي إلى صعوبة  فزيادة كمماتيا، يؤثر طوؿ الجممة في تحديد سيولتيا وصعوبتيا الجممة

 جزء عمى الجممة تحتوي أف يجب وقمتيا تؤدي إلى سيولة ىذه المادة. ولذا، المادة المقروءة
ألف طوؿ الجممة يتطمب مف القارئ ربطًا بيف األفكار ، الفقرة عمييا تقـو التي ف الفكرةم محدود

وطوؿ ، تماـ المعنىالمتداخمة مما يجعؿ القارئ غير مستعد لذلؾ عبلوة عمى أف الطالب يتعجؿ 
 .الجممة ربما يصرفو عنو

 يكوف قد قصرىا أو الجممة طوؿ وليست الجممة القصيرة ىي األسيؿ دائمًا وفي جميع األحواؿ
 فيـ يعوؽ واإليجاز، اإليجاز إلى تؤدي اً جد القصيرة فالجممة، السيولة أو لمصعوبةًا مصدر 
 تشتت وبالتالي، الخمط إلى يؤدي واإلطناب، اإلطناب إلى تؤدي الطويمة والجممة، المعنى
، بيا يمر التي العمرية المرحمة في المتعمـ لمستوى مناسبة الجممة تكوف أف ينبغي لذا، االنتباه

فالجممة االسمية أسيؿ مف الجممة الفعمية ألنيا تبدأ ، كما أف نوع الجممة يؤثر في سيولتيا
 (.11ص، ـ2015، عمشةأبو ) باالسـ الذي ىو في الغالب أسيؿ مف الفعؿ

  :تكوف ألف يكفي ال الجممة في المفردات سيولة مراعاة أف درجة تعقيد التركيب النحوي 
 لكف، المعجـ في معانييا إلى الرجوع لممتعمـ يمكف الصعبة ألف المفردات سيمة؛ الجممة

 مفرداتيا معاني معرفة مف بالرغـ تجعمو التي المعقدة المغوية في التراكيب ىي الحقيقية الصعوبة
 (.29ص، ـ2005، )الرشيدي فيميا عفعاجزاً  يقؼ

ث يزداد الفيـ في حي، االنقرائية بالتعقيد النحويتأثر  (375ص، ـ2015) عمشةأبو ويؤكد 
يأتي و ، يد النحوي البسيط عمى حيف يقؿ الفيـ في النصوص المعقدة نحوياً قعالنصوص ذات الت

 الكممات كثرةو ، وتقديـ أوتأخير، عائدةأوضمائر تعقيد التركيب المغوي مف وجود حذؼ 
 كثرةو ، والكناية، واالستعارة، المجاز استخداـ واإلكثار مف، الواحدة الجممة داخؿ المعطوفة
 فالنحو وبناء الجممة ىما مفتاح فيـ المغة.، لممعمـو لممبني بالنسبة لممجيوؿ المبني

ي األفكار ووضوحيا يؤثراف فسيولة ف، يعتبر جوىر الموضوع المقروء الجانب الفكري: .3
ويجب أال تركز الفكرة في عدد قميؿ مف ، فاألفكار المعقدة ال تصمح لمقراءة السيمة، االنقرائية
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وأال تختمط أجزاؤىا وفروعيا وأقساميا بحيث يصعب عمى القارئ معرفة معالميا ، الكممات
 . الرئيسة

 :فمذلؾ يتوقؼ الجانب الفكري لمنص عمى عّدة عوامؿ أىميا
  :ة المتعمميفقدر  عدـ إلى يؤدي، الموضوع وطوؿ وكثافتيا األفكار كثرة إف كثافة األفكار 

عدـ كما إف ، النص فيـ في فشميـ إلى تؤدي وبالتالي، ببعض بعضيا األفكار ربط عمى
 انقرائية عمىازدحاـ النص باألفكار واشتماؿ الفقرة عمى فكرة واحدة مف العوامؿ المساعدة 

 .النصوص القرائية
  :المحمية مف أحداث  يجب أف تكوف األفكار مرتبطة البيئة ارتباط األفكار بالبيئة المحمية

وتدفعو ، المكتوب ؿ فيـ الطالب لمنصيتسيو ، عمى القراءة والقارئ لتشجيعجارية داخؿ بيئة 
 االىتماـ إذا ما كانت مرتبطة بخبراتو السابقة وميولو.  إلى

   داخؿ النص: يجب مراعاة السيولة والدقة والتنظيـ في عرض أفكار عرض األفكار
ف سيولة أل، لمنظـ إلى فيـ معنى الجممة كاممةيؤدي ذلؾ العرض ا حيث، الموضوع

 وصعوبة النص تتوقؼ عمى مدى تسمسؿ األفكار فيو.
   عمى  فكار ودقة المعمومات ينعكسصحة األصحة األفكار ودقة المعمومات: فأي شؾ في

 عمى ذلؾ االستيانة بالمقروء والنفور مف قراءتو.القارئ مما يجعؿ رده  نفسية
وذلؾ الجانب المتعمؽ بالمظير الداخمي والخارجي لمكتاب المدرسي أي ىو  الجانب الفني: .4

 ىـ عناصره ما يمي:ؾ المتعمؽ بالشكؿ العاـ لمكتاب وأذل
  لتقرب، التوضيحية الرسوـ عمى بصورة أساسية السيمة الكتب تعتمد :والرسوم الصور 

 فالرسومات، ميمو وتحفز، انتباىو وتثير، القراءة عممية إلى وتشوؽ الفرد، لؤلذىاف المعنى
 مساحة وتختمؼ، التمميذ يتعممو لما تكميمياً  جزءاً  ما تعتبر عادة المدرسية الكتب في والصور
، لمقراءة األولى المستويات في فتزداد، ونوع الموضوع القراءة مستوى الختبلؼ تبعاً  الصور
 (.58ص، ـ2010، )الحويطي المستوى كمما زاد وتقؿ

  الحروؼ حجـ حيث األطفاؿ عند خاصة التشويؽ عناصر أىـ مف :واأللوان الطباعة ،
 جميعيا واأللواف الورؽ وجودة، السطور بيف والفراغات، اليوامش وحجـ، السطور وطوؿ

 لمقارئ. جذابة عناصر
 :القارئ جانب نقرائية منبال  تتصل التي األساسية العواملثانيًا: 

 واحتياجاتو القارئ سف حسب لمتبلميذ التعميمي لممستوى النص مناسبة المستوى التعميمي: .1
فمراعاة المستوى التعميمي يساعد ، المتعمميف مف نسبة أكبر إلى المادة تصؿ بحيث، الشخصية
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بعيدًا عف التعقيد وقريب مف البساطة مف حيث التعبيرات ، عمى تقديـ النص المناسب لمقارئ
 واالصطبلحات.

عدـ  النص انقرائية صعوبة في والمؤثرة بالطبلب المتصمة العوامؿ مف ميول المتعممين: .2
، لحاجاتيـ ومسايرتيا، لدوافعيـ المقدمة الموضوعات استثارة وعدـ، مراعاة ميوؿ المتعمميف

شباعيا  عمى االنقرائية؛ التأثير في كبيراً  دوراً  المزاجية واالنفعالية الحالة تمعب كما، لرغباتيـ وا 
 التعب ألف وذلؾ، ةالقراء في ممحوظاً  تقدماً  يحرز انفعالي ال باستمرار يتمتع ال الذي فالقارئ
ص ، ـ2001، السعيد وأبو، )نجـالقراءة تعمميـ بدء عند بسيولة أنفسيـ إلى يتسرباف والممؿ
 (263ص
 النص وفيمو المتعمـ استيعاب في واضح وتأثير كبيرة أىمية السابقة لمخبرة السابقة:الخبرة  .3

 فيـ قدرة تنمية في السابقة الخبرة أىمية عمى الحديثة الدراسات فقد أكدت، لمقراءة المقدـ
 معموماتو بيف يكامؿ الموضوع عف الغنية الخبرة ذو فالمتعمـ، ليـ المقدمة النصوص المتعمميف

، )الرشيدي القرائي النص يتضمنيا التي المعمومات وبيف، قراءتوو  خبراتو خبلؿ مف كونيا التي
 (.29ص، ـ2005

 المقروئية: قياس طرق 2.2.6

بذؿ الباحثوف مجيودات كثيرة لموصوؿ لؤلساليب التي تقاس بيا صعوبة أو سيولة  
لذا استخدمت أشكاؿ ، وقد أثبتت الدراسات أف القدرة عمى القراءة مصطمح يصعب قياسو، النص

ومف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات السابقة واألدب ، عّدة لقياس انقرائية النص القرائي
 التربوي استطاع أف يصنؼ أدوات قياس االنقرائية إلى طريقتيف لقياس االنقرائية:

 )النص القرائي(: أوًل: الطرق ذات العالقة بالمقروء

مف الكتاب  سواء كانوا مف ليـ عبلقة بالمادة المقروءة ونقصد بذلؾ آراءآراء المحكمين:  .1
حيث يعتمدوف ، والناشريف والمعمميف والعامميف في المكتبات والتبلميذ والخبراء والمتخصصيف

عمى خبرتيـ وحدسيـ وممارستيـ أو عمى ما تعمموه واكتسبوه مف مبادئ في تحديد الكتب 
  (.18ص، ـ2002، )سميماف والمطبوعات لمختمؼ القراء

وتكمف أىميتيا أنيا ، ويسمييا البعض بالتقييـ الذاتي، أكثر طرؽ قياس االنقرائيةىي و      
مثؿ االتجاىات ، تقيس أشياء يصعب عمى االختبارات أو المعادالت أو األشكاؿ البيانية قياسيا

 والعواطؼ واالنفعاالت وباإلضافة لذلؾ سيولة تطبيقيا وال تحتاج إلى حسابات معقدة.
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ألنيـ  ؛ولقد أثبتت الدراسات أف أحكاـ المعمميف أكثر صدقًا عف انقرائية المادة المكتوبة     
كما أثبتت الدراسات وجود عبلقة ارتباطية بيف نتائج ، عمى وعي كامؿ بقدرات طبلبيـ وميوليـ
الذاتية نيا ينتابيا نوع مف أويؤخذ عمى ىذه الطريقة ، االختبارات والمعادالت وآراء المعمميف

كما تحتاج ، فالحكـ الذي يصدر يعتمد عمى قدرة المحكـ وخبرتو التي تختمؼ مف شخص آلخر
 (.169ص، ـ2002، إلى وقت كبير في إجرائيا)بسيوني

تعتمد عمى ، تتنبأ بمستوى انقرائية المواد المكتوبة تنبؤيةهي أداة  المعادلت النقرائية: .2
المتغيرات المغوية التي يحتوييا النص القرائي مثؿ متوسط طوؿ الكممة ومتوسط طوؿ الجممة 

 . (klare,1984,p.152ومتوسط الكممات الشائعة لقياس مستوى انقرائية النص)
وقد بنيت تمؾ المعادالت مف خبلؿ جمع مواد مكتوبة حكـ عمييا األغمبية مف القراء      

حيث تـ دراسة الخصائص المغوية لممواد ، وأخرى حكـ عمييا بالصعوبة، قراءتيابالسيولة عند 
ومقارنتيا بالمواد القرائية خصائص في المواد القرائية السيمة ومعرفة نسبة تمؾ ال، سيمة القراءة

حيث تـ التوصؿ إلى وجود نسبة معينة مف العوامؿ المغوية في النص القرائي أدت إلى ، الصعبة
 (. 214ص، ـ2002، )الشيخ ءتوسيولة قرا

أف المعػادالت ، بصػورة خاصػة ميػداف القػراءة وف فػيالتربية بصورة عامة والباحث كباريتفؽ و      
نص فػي ضػوء عػدد مػف المتغيػرات المغويػة   تعتمد عمى تحميؿو ، أكثر طرؽ قياس االنقرائية قبوالً 
مػف ت اعشرينمعادالت إلى الال نو يرجع ظيور تمؾأعمى العمـ ، التي تمثؿ مستوى صعوبة النص

وبشػػكؿ خػػاص فػػي  طػػورت فػػي العػػالـ الغربػػيو ، القػػرف العشػػريف فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة
وقػػػػػػد عرفػػػػػت ىػػػػػػذه المعػػػػػػادالت بأسػػػػػػماء األشػػػػػخاص الػػػػػػذيف طوروىػػػػػػا وأثبتػػػػػػوا ، المغػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػة

 (.17ص، ـ2015، )أبو عمشةصبلحيتيا
 في العالم الغربي: من أشير المعادلت لمقاييس النقرائية

 .(Felsch Formula) فميسش معادلة .1

 .((Fry readability graph فراي معادلة  .2

 .((The Fog-gunning formula فوج معادلة .3

 .((Felsch- Kincaid formula  كينساد -فميسش معادلة .4

 :أىميػا مػف المبلحظات بعض عمييا أف إال، الوقت وتوفير بالسيولة المعادالت ىذه وتتميز     
، (101ص، ـ2008، غميػػوف)والػػنص القػػارئ بػػيف التفاعػػؿ وتيمػػؿ ذاتػػو الػػنص عمػػى تعتمػػد إنيػػا
 (.2010ص، ـ2010، المجيد وعبد الربعي)
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نصوص كتب  عمىال يمكف تطبيؽ تمؾ المعادالت  أنو (19ص، ـ2002) كما ذكرت سميماف
فكانت النتيجة أف ، العربيةكما ذكرت إنو تـ تطبيؽ تمؾ المعادالت عمى المغة ، المغة العربية

يرت وكأنيا مناسبة لطبلب الصؼ الثاني والثالث ظالمادة المقررة عمى طبلب الجامعة 
نجميزية دوف العربية فمكؿ لغة ف تمؾ المعادالت تصمح لمنصوص اإلأ وىذا يؤكد، األساسي

 خصائص تميزىا.

ا ف اسػػػتطاعوا أف يصػػػيغو وال يخفػػػى عمػػػى أحػػػد مجيػػػودات عممػػػاء التربيػػػة فػػػي الوسػػػط العربػػػي الػػػذي
جػاءت تممػؾ الصػياغة ترجمػة فعميػة لممعػادالت و ، معادالت انقرائية خاصة فػي كتػب المغػة العربيػة

نيـ استطاعوا مف الخصائص المغوية الخاصػة لمكتػب العربيػة بنػاء معػادالت انقرائيػة أإال ، الغربية
 ـ( ومعادلػػػة راشػػػد2001) ومعادلػػػة بسػػػيوني، ـ(1984) سػػػميت بأسػػػمائيـ مثػػػؿ: معادلػػػة الييتػػػي

 ـ(.2009)
  :والمقروء القارئ فييا يشترك التي الطرقثانيًا: 

 اختبار التتمة)كموز( .1
، الشػيء إتمػاـأو  اإلغبلؽ وتعني( Closure) األلمانية الكممة مف مشتقة (Close)" كموز" كممة
ـ حيػث كػاف أوؿ مػف طػور ىػذا األسػموب 1953 سنة تايمور قبؿ مف كموز مصطمح استعمؿ كما

 ىػػػػذا جػػػػاء وقػػػػد، الدراسػػػػات التربويػػػػةكمػػػػا ذكػػػػرت أغمػػػػب ، مػػػػف القػػػػرف العشػػػػريففػػػػي الخمسػػػػينات 
 فطػري اسػتعداد مػف اإلنسػاف لػدى مػا عمى القائـ، (الجشطالت)الشكمي النفس عمـ مف االصطبلح

 تعػرض مػافكثيػرًا ، منفصػمة كػأجزاء ولػيس كوحػدة األشػياء إلػى والنظػر، يػراه الػذي الػنقص إلكماؿ
 المقصػػود ونػػدرؾ قرائتيػا  تػػتـ ذلػػؾ ومػع الػػنقط بعػػض مػف تخمػػو أو معػػيف حػرؼ ينقصػػيا كممػػة لنػا
 .(39ص، ـ2005، خطأ)الرشيدي مف شابيا أو نقص مف عتراىاا ما إلى ننتبو ال وقد، بيا

 كاف كاتباً  مرسؿ مف نص تمقي طريقو عف يتـ معيف بأنو أسموب التتمة أسموب" تايمور" ويعّرؼ
 المستقبميف بعض إلى تقديمو ثـ، أجزائو بعض بحذؼ المغوية وذلؾ أنماطو تغيرمع ، متحدثاً  أـ
 بحيث، منو حذفت التي الفراغات تعبئة خبلؿ مف النص بإعادة ومطالبتيـ (قراء أو مستمعيف)

 (.59ص، ـ2010، )الحويطي متكاممة وحدة النص يصبح
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 كموز(: أشكال اختبار التتمة( 

 كموز لبلستجابات الحرة: وفية يكتب التمميذ ما يراه مناسبًا مع السياؽ و متفقًا في المعنى. .1
كموز لبلستجابات المقيدة: حيث يوضع في قائمة  الكممات المحذوفة في أعمى النص أو في  .2

شبيو وىو بذلؾ أسفمو ويختار التمميذ الكممة المؤدية لممعنى والتركيب المغوي ليمؤل الفراغ 
 وقد تبنى الباحث ىذا النوع في دراستو.، (70ص، ـ2004، )طعيمةباالختيار المتعدد

 استخدامات اختبار التتمة)كموز(:
(عّدة استخدامات الختبار 276-274ص ص، ـ2001مف طعيمة ومناع )قد ذكر كٌؿ      

 التتمة ومنيا ما يمي:
 جزاء التي يتكوف منيا النص.األقياس فيـ  .1
 يممكو القارئ مف حصيمة لغوية.قياس ما  .2
 قياس فيـ القارئ لممعاني والتراكيب المغوية. .3
 معرفة مستويات انقرائية النصوص في الكتب. .4
 قياس مدى قدره القارئ عمى االبتكار. .5

  :األسس التي يعتمد عمييا في بناء اختبار التتمة 

، )الفيػد، اختبػار التتمػةفي الحقيقة ىناؾ عدد مػف األسػس التػي يجػب مراعاتيػا عنػد تصػميـ      
 ذكر منيا:أو  (74ص، ـ1999

 الذي النص دراسة ليـ سبؽ قد الطبلب يكوف اختيار النصوص بطريقة عشوائية بحيث أال 
 انقرائيتو. قياس يتـ سوؼ

 .ترؾ الجممة األولى دوف حذؼ كممات منيا 
 كؿ تحذؼ كأف، المنظمة بالطريقة أو العشوائية بالطريقة إما النص كممات مف عدد يحذؼ 

 .فراغ منيا بدالً  ويوضع، الخامس أو الرابع كممة ترتيبيا
 طوليا أو ينبئ ال حتى، (المحذوفة الكممات مكاف)الفراغات مساحات تتساوى أف ينبغي 

 . المحذوفة الكممة بنوع قصرىا
 حذفيا يمكف التي الكممات ضمف عددياً  المكتوبة األرقاـ تحسب ال.  
  الجر أو ضمير كممة واحدةتحسب الكممة المتصمة بحرؼ. 
 الخط وحجـ، الخط نوع حيث مف -قدر اإلمكاف -كتابة النص القرائي بصورتو األصمية ،

 الكممات. لبنية اإلعرابية والحركات
 جابة عميو.مف حيث اليدؼ والفكرة وكيفية اإل كتابة التعميمات الواضحة حوؿ االختبار 
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 المحذوفة بالكممة الفراغ تعبئة منو يطمبحيث  الطالب اختبار. 
 لمطالب الكمية العبلمة وتساوي، تعبئتو في ينجح فراغ لكؿ واحدة عبلمة الطالب يعطى 

 تعبئتيا. في نجح التي مجموع الفراغات
خػبلؿ تصػنيؼ  مػف التتمػة اختبػار فػي التعميميػة انقرائيػة المػادة مسػتوى عمػى الحكػـ ويمكػف     

مػػػػػػػف بوقحػػػػػػػوص  نقرائيػػػػػػػة وىػػػػػػػي كمػػػػػػػا أشػػػػػػػار إلييػػػػػػػا كػػػػػػػؿٌ لبل الثبلثػػػػػػػة المسػػػػػػػتويات التبلميػػػػػػػذ إلػػػػػػػى
سماعيؿ)  ( وىي كما يمي:117ص، ـ2001وا 

 حتى، واستيعابو النص قراءة عف الطالب فيو يعجز الذي المستوى وىو :اإلحباطي المستوى - أ
 .التتمة اختبار في% 40مف بأقؿ تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـ بمساعدة

 ويستوعبو النص يقرأ أف الطالب عنده يستطيع الذي المستوى وىو :التعميمي المستوى - ب
 .التتمة اختبار في% 60-40 بيف تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـ بمساعدة

 معتمداً  واستيعابو النص قراءة الطالب عنده يستطيع الذي المستوى وىو :المستقل المستوى - ت
 في%  60 مف بأكثر تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـ مساعدة دوف نفسو عمى

 اختبار التتمة.

 اختبار التتمة )كموز(: مزايا 

يتميز اختبار التتمة بمجموعة مف المميزات التي تختمؼ عف أي اختبار تحصيمي ومف    
 (:Taylor,1953:pp.515-533)و، (366ص، ـ2009، ىذه المميزات ما يمي)راشد

  يعتمػد عمػى نػص المػادة المختبػرة فيػو بػذلؾ أسػيؿ إذا مػا قػورف باختبػارات  ثالبنػاء حيػسيولة
 االختيار المتعدد ألنو ال يحتاج إلى بناء مفردات فاألسئمة تعد جزءًا مف النص ذاتو.

 .سيولة اإلجراء والتطبيؽ وال يتطمب مف واضعو خبرة بالمادة الدراسية 
 المقروء. أداة لقياس قدرة القارئ ومستوى صعوبة 
 .السيولة  في التصحيح ورصد الدرجات وتفسير النتائج 
 .يمكف تطبيقو عمى مجموعات كبيرة ذات قدرات قرائيو مختمفة 
 باسػػتخداـ اختبػػار التتمػػة أكبػػر ثباتػػًا مػػف المحسػػوب باسػػتخداـ المعػػادالت وربمػػا  تقػػويـ االنقرائيػػة

 يعود ذلؾ ألنيا تضع في اعتبارىا التفاعؿ بيف القارئ والمقروء.
 
 
 



  50 

  :)عيوب اختبار التتمة)كموز 

ورغـ تمؾ المميزات التي يتحمى بيا اختبار التتمة إال إف ىناؾ بعض العيوب تنتاب ذلؾ      
ال يوجد أسموب مف أساليب قياس  وأن إلى (170ص، ـ2002حيث أشارت بسيوني)، االختبار

 وذكرت بعض العيوب لذلؾ االختبار ومنيا ما يمي:، االنقرائية كامؿ بذاتو
 .يعتمد بصورة كبيرة عمى القدرة المغوية لمقارئ 
 .المعمومات السابقة لدى القارئ تعطي سيولة في التنبؤ بالكممات المحذوفة 
 طي صورة كاممة عف ميارات التبلميذ في التعرؼ عمى الكممة أو الفيـ النقدي لمنص.ال يع 
 .تتأثر النتائج بأسموب المؤلؼ 
 خاصة إذا حذفت كممة ميمة في المحتوى ، تتأثر الدرجات بعدد ونوع الكممات المحذوفة

 فأنيا تشكؿ صعوبة عند التبلميذ.
  معاني النص ولفكرتو العامة.ال تعني الدرجات المرتفعة فيـ القارئ لكؿ 

جميع تمؾ العيوب جعمت الباحث يدعـ ذلؾ االختبار باختبار آخر وىو اختبار الفيـ      
القرائي الذي يعتمد في تصميمو عمى قائمة مف ميارات الفيـ القرائي المناسبة لطمبة الصؼ 

، وعات عينة الدراسةفأصبح اختبار التتمة قبؿ اطبلع أفراد العينة عمى موض، الرابع األساسي
الباحث  ويرى بذلؾ، واختبار الفيـ القرائي بعد اطبلع أفراد العينة عمى موضوعات عينة الدراسة

لقياس انقرائية النصوص القرائية في كتاب "لغتنا الجميمة"  لآلخر أف كبل االختباريف مكمؿٌ 
 .المقرر لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي

  التتمة واختبار التكممة:أوجو الختالف بين اختبار 

مػػف خػػبلؿ عػػرض فكرتػػو عمػػى بعػػض خػػبلؿ رحمػػة تحكػػيـ اختبػػار التتمػػة و قػػد اكتشػػؼ الباحػػث مػػف 
ىنػاؾ اختبلفػات كبيػرة بػيف  أف ولكػف الحقيقػة، يخمطوف بينو وبػيف اختبػار التكممػةىـ وجد، الزمبلء

، ـ2010، )الحػػػػويطيو، (40ص، ـ2005، )الرشػػػػيدي ومػػػػف أىميػػػػا مػػػػا أشػػػػار إليػػػػو االختبػػػػاريف
 ( حيث قاـ الباحث بتمخيص ما ذكروه عمى النحو اآلتي:61ص
     يبمغ مقدار الحذؼ في اختبار التتمة كممة واحدة بينما في اختبار التكممة ربما تصؿ إلى

 جممة واحدة.
   يتـ حذؼ الكممات في اختبار التتمة وفؽ نظاـ معيف وعمى أساس موضوعي بينما اختبار

 بنظاـ معيف عند الحذؼ.التكممة ال يمتـز 
   تحذؼ في اختبار التتمة الكممات البنائية والروابط كحروؼ الجر والعطؼ إف جاءت وفؽ

 كممة يحذؼ كممات معجمية أو كممات يراد بحذفيا ىدؼ معيف.تالاختبار نظاـ الحذؼ بينما في 
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  وتفيد، عاتالموضو  عمى الدراسة عينة أفراد اطبلع قبؿ وتطبيقو إعداده يتـ كموز اختبار 
 إعداده يتـ التكممة اختبار أف حيف في، لمموضوع المختبر فيـ بمستوى التنبؤ في االختبار نتيجة

 درجة معرفة في درجتو وتفيد، المختبريف قبؿ مف قراءتو أو دراستو تـ محتوى في وتطبيقو
 .وفيمو الفرد تحصيؿ
   غات ذات ااختبار التتمة جميع الفر غات في اختبار التكممة متفاوتة في الطوؿ بينما في االفر

 طوؿ واحد.
  معيف بنظاـ كممات منو حذفت معنى ذات متكامبلً  نصاً  القارئ يعطى كموز اختبار في ،
 موضوع في تشترؾ ال وقد، منفصمة فقرات أو جمؿ عّدة التكممة اختبار في القارئ ُيعطى بينما
 معينة. أغراض حسب جمؿ أو كممات منيا وحذفت، واحد
 .اختبارات الستيعاب:2
وىو شكؿ مف أشكاؿ االختبارات الموضوعية التي تتسـ بالبعد عف الذاتية في إعدادىا        

وقد استخدـ ، حيث يقيس كؿ سؤاؿ ميارة واحدة، وارتفاع مستوى صدقيا وثباتيا، وتصحيحيا
 االختبار في الطالب أداء مف خبلؿ، ىذا النوع مف االختبارات كمؤشر عمى انقرائية النصوص

العممية ويجب في ىذه الحالة أف يكوف الطالب ُمطمع عمى  لممادة فيمو درجة يكشؼ الذي
فيو بذلؾ عكس اختبار التتمة الذي يشترط عدـ اطبلع ، النص القرائي قبؿ تقديـ ذلؾ االختبار

سماعيؿ، أفراد العينة عمى النصوص القرائية)بوقحوص  (.115ص، ـ2001، وا 
 الفيـ الختبار الصحيحة المئوية لئلجابة ( أف النسبة838ص، ـ2009) زىرة وأشار أبو     
مف خبلؿ تصنيؼ الدرجات التي يحصؿ الطبلب ، الجيد الفيـ لمدى األساسي المحدد ىي

عمييا في اختبار الفيـ إلى ثبلث مستويات نستطيع مف خبلليا تحديد سيولة أو صعوبة النص 
 ومف ىذه المستويات ما يمي:

 حتى، واستيعابو النص قراءة عف الطالب فيو يعجز الذي المستوى وىو :اإلحباطي المستوى .1
الفيـ  اختبار في%75 مف بأقؿ تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـ بمساعدة
 .القرائي

 ويستوعبو النص يقرأ أف الطالب عنده يستطيع الذي المستوى وىو :التعميمي المستوى .2
 الفيـ اختبار في% 90-75بيف تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـ بمساعدة
 .القرائي

 معتمداً  واستيعابو النص قراءة الطالب عنده يستطيع الذي المستوى وىو :المستقل المستوى .3
% 90 مف بأكثر تقدر درجة عمى الطالب بحصوؿ ويتحدد، المعمـ مساعدة دوف عمى نفسو
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 لطمبة المقدمة التعميمية المادة صعوبة أو سيولة مدى تحديد يتـ السابقة المستويات عمى وبناءاً 
 .(264ص، ـ2001، ومناع، )طعيمة معينة ومرحمة صؼ
 (37-36ص ص، م2005، )الرشيدي أشكال اختبار الستيعاب: 
 :ويطمب، العبارات أو الجمؿ مف مجموعة إلى النص بتجزئة المعمـ يقـو وفيو أسموب التتابع    
 العممية. الناحية مف صحيحاً  متكامبلً  معنى تؤدي صحيحة بطريقة ترتيبيا التبلميذ مف
  :منيـ تحويمو وُيطمب، لمتبلميذ ما نص تقديـ يتطمب النوع وىذاأسموب إعادة بناء النص 

 إلى صورة تحويمو يستطيعوا حتى جيد بشكؿ النص التبلميذ يفيـ أف بد وال، أخرى صورة إلى
 عما سبؽ. مختمفة

 :ىذا في السؤاؿ ويتكوف، وىو أكثر أنواع اختبارات االستيعاب استخداماً  الختيار المتعدد 
 وقائمة ناقصة أوعبارة، مباشر سؤاؿ صورةعمى  مشكمة خبلؿ صياغة مف االختبارات مف النوع
 البدائؿ وقائمةقراءة السؤاؿ  المفحوص مف وُيطمب البدائؿ االختيارية تسمى المقترحة الحموؿ مف

 .الصحيح البديؿ االختيارية وانتقاء
وقد استخدـ الباحث ىذا النوع مف اختبارات االستيعاب)اختيار المتعدد( كأداة  ثانية في      

 مف االختيار فقرات إف (55ص، ـ1997الدراسة الحالية ويبرر الباحث ذلؾ ما ذكره عدس)
 النواتج مف متباينة نوعيات تقيس أف تستطيع بحيث، مبلءمة واألكثر األنسب ىي تظؿ، متعدد

 .والمعقد البسيط بيف التعميمية  التي تتراوح
 :ار المتعدد إلى عّدة أىداؼ أىمياكما ييدؼ اختبار االختي

 النص في والجزئية الضمنية والمعاني العاـ الفيـ قياس. 
 والتعميؿ، التعمـ عمى والقدرة، والتذكر، التركيب فيـ ؿ:مث مختمفة قدرات يقيس. 

، االختيار المتعدد ىو أكثر أنواع اختبارات الفيـ القرائي تداواًل في الدراسات التربوية ويعتبر     
، حيث يستخدمو معظـ الباحثيف في مجاؿ التربية خاصة مف يتخذ المنيج التجريبي في دراستو

نو إوخبلؼ ذلؾ ف، ليقيس مدى تقدـ فيـ التبلميذ بعد تطبيؽ استراتيجياتيـ عمى عينة مف الطمبة
 يستخدـ مف قبؿ المدرسيف في ميداف التدريس كنوع مف التحصيؿ القرائي.

 :مزايا اختبار الستيعاب 

 التعمـ مخرجات مف عديد قياس في استخداميا الممكف مف إذ، الكبيرة مرونتيا. 
 ومعرفة الحقائؽ معرفة دقيقة، تمفت نظر المفحوص إلى ضرورة التمييز. 
 المحيطة بالتصحيحوبالظروؼ ، ال تتأثر بالذاتية. 
 تصحيحيا. ودقة وسرعة سيولة 
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  الشموؿ حيث يمكف أف يغطي االختبار جميع عناصر وأجزاء المقرر وأىداؼ المادة
 .بمستوياتيا المختمفة

 المكتوب بالرمز القارئ خبرة ربط. 

 :عيوب اختبارات الستيعاب 

تمؾ المميزات مف وعمى الرغـ ، ال يوجد أسموب مف أساليب قياس االنقرائية كامؿ بذاتو     
ىناؾ بعض العيوب تنتاب ذلؾ االختبار حيث ذكر  فّ أالتي يتحمى بيا اختبار االستيعاب إال 

، (267-266ص ص، ـ2001، وأبوالسعيد، )نجـو، (169ص، ـ2002، مف )بسيوني كؿٌ 
 مجموعة مف االنتقادات أىميا:، Harrison,1980,p.3))و
، النتائج تعكس تعقيد النص وصعوبتو أو صعوبة األسئمة نفسياصعوبة تحديد ما إذا كانت  .1

 وربما يعود ذلؾ إلى وضع كممات غير موجودة في النص في األسئمة.
 تتأثر النتائج بترتيب األسئمة والوقت المتاح لئلجابة.  .2
 تتأثر بدافعية المتعمـ وقدرتو عمى القراءة والميؿ نحوىا. .3
 درجة التخميف عالية فيو. .4
 وقت وجيد مف واضعيو مف حيث البناء والتطبيؽ ورصد الدرجات.تحتاج  .5
عمى سرعة وبالتالي يؤثر ، التفكير المنطقي بعض األسئمة تحتاج إلى درجة عالية مف  .6

 اإلجابة.
وعمى الرغـ مف ذلؾ فإف اختبارات الفيـ مف أكثر االختبارات استخدامًا حيث استخدمت في      

 الدراسات األجنبية والعربية الشتقاؽ معادالت انقرائية لحساب انقرائية المواد القرائية سواء كانت
درجات وربما يرجع ذلؾ تميزىا بإعطاء ، تمؾ المواد القرائية كتبت بالمغة العربية أو األجنبية

 لصعوبة النص ولمفقرات داخؿ النص. 
 :خطوات مقترحة لتالفي عيوب اختبار الستيعاب

يمكن تالفييا ، ن جميع النتقادات التي وجيت لختبارات الستيعابإلى أ كما يشير الباحث
 :اآلتية من خالل الخطوات

 الخبرة. ذويمحكميف مف مجموعة وعرضيا عمى ، د قائمة مف ميارات الفيـ القرائيإعدا 
 الخبرة. ذوي مف محكميف عمى ضبط االختبار مف خبلؿ التأكد مف صدقو عف طريؽ عرضو 
  ويرجع الباحث ذلؾ إلى ما يمي:، قبؿ تنفيذه عمى الطمبة تطبيقو عمى عينة استطبلعية 
  التأكد مف وضوح تعميمات االختبار.تحديد الوقت المناسب لئلجابة و 
 صائيًا.معرفة صدؽ االختبار وثباتو إح 
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 .معرفة األسئمة التي شكمت أكبر صعوبة وسيولة واستبداليا بأسئمة مناسبة لجميع الطمبة 

 الكتاب المدرسي المحور الثالث: 2.3
فمنيػػػػػػػا المصػػػػػػػادر المسػػػػػػػموعة ، لقػػػػػػػد تنوعػػػػػػػت فػػػػػػػي عصػػػػػػػرنا الحػػػػػػػديث مصػػػػػػػادر المعرفػػػػػػػة      

المصػػػػػػػادر المقػػػػػػػروءة إال أف ، وبػػػػػػػالرغـ مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا التنػػػػػػػوع فػػػػػػػي المصػػػػػػػادر، والمرئيػػػػػػة والمقػػػػػػػروءة
واالستقصػػػػػػػاء ، لمموضػػػػػػػوع بالشػػػػػػػمولية فيػػػػػػػو يتميػػػػػػػز، ويتصػػػػػػػدرىا الكتػػػػػػػاب، تظػػػػػػػؿ فػػػػػػػي الطميعػػػػػػػة

قيػػػػدوا : »كمػػػػا قػػػػاؿ النبػػػػي ، قيػػػػد العمػػػػـنػػػػو أوممػػػػا يػػػػدلؿ عمػػػػى أىميػػػػة الكتػػػػاب ، لجميػػػػع أجزائػػػػو
 .(40ص، ـ2002، األلباني) «العمـ بالكتابة

بالغػًا  اىتمامػاً  ويمقػى، والمتعممػيف لممعمميف وخاصة بالغة أىمية اذ المدرسي الكتاب ويعتبر 
 فػػي خاصػػة، والػػتعمـ لمتعمػػيـ ميمػػة وسػػيمة ألنػػو تطػػويره المسػػتمر عمػػى والعمػػؿ، التربػػوييف قبػػؿ مػػف

 ويحظػى، القػديـ وتراثنػا التربويػة فمسػفتنا مػف المدرسػي الكتػاب أىميػة ورثػت التػي الدراسية مناىجنا
 تحديػد فػي ويسػنده، خطتػو صػياغة فػي معينػة" فيػو، المعمػـ لػدى خاصػة بأىميػة المدرسي الكتاب
 ؛التربويػػة العمميػػة فػػي أساسػػية ركيػػزة بػػؿ مسػػاعدة تعميميػػة وسػػيمة مجػػرد لػػيس فيػػو، تدريسػػو طرائػػؽ
، النػػػػاجي حسػػػف")سيدرسػػػو مػػػا إلػػػى المػػػتعمـ ويوجػػػػو الدراسػػػية لممػػػادة المنيجػػػي اإلطػػػار يقػػػدـ ألنػػػو

 (.2ص، ـ2003

 مػف أساسػية ركيػزة – المعرفػة مصػادر تعػدد مػف الػرغـ عمػى – المدرسػي الكتػاب يعتبػر 
 أىػـ مػف وىػو، أىػدافيا وتحقيػؽ العمميػة تمػؾ إنجػاح فػي أساسػياً  وركنػاً ، التربويػة العمميػة ركػائز

 باإلضػافة، بعنايػة المنتقػاة والقػيـ والمعمومػات بالحقػائؽ الغنيػة والبسػيطة المنظمػة الػتعمـ مصػادر
 . (39ص، ـ2002، )طموس المختمفة واألنشطة واألشكاؿ والصور والخرائط الرسـو إلى

 التفكيػػػر لتنميػػػة مصػػػدر تعميمػػػي المدرسػػػي الكتػػػاب فأمػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ يػػػرى الباحػػػث و  
 التعمػػػػيـ فػػػػي أساسػػػػية دعامػػػػة المدرسػػػػي الكتػػػػاب يعتبػػػػر حيػػػػث، المشػػػػكبلت وحػػػػؿ والبحػػػػث العممػػػػي
 والموجػػػو األمػػػر وولػػػي، والمعمػػػـ التمميػػػذ إليػػػو يحتػػػاج الػػػذاتي الػػػتعمـ فػػػي رئيسػػػاً  ومرجعػػػاً ، الرسػػػمي
 وسموكيًا. وتربوياً  عممياً  منو واالستفادة الكتاب ىذا استثمار لحسف التمميذ لتوجيو، والمسؤوؿ
 تعريف الكتاب المدرسي:  2.3.1

  "المباشرة غير والصحية والرياضية والثقافية والعممية واالجتماعية التربوية الخبرات مجموعة ،
 جميع في الشامؿ النمو عمى مساعدتيـ بيدؼ، لمطمبة معينة مادة ضمف وُتعرض تُقدـ والتي

 .(40ص، ـ2002، طموس")النواحي
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  "فػي اسػتعمالو والتعمػيـ التربيػة وزارة تقػرر، دفتيػو بػيف الدراسػي المنيػاج يحػوي معرفػي وعاء ىو 
، )خميفػػػة وشػػػببلؽ "الدراسػػػي المنيػػػاج أىػػػداؼ وتحقيػػػؽ لمتعمػػػيـ والمعمػػػـ الطالػػػب قبػػػؿ مػػػف مدارسػػػيا
 .(6ص، ـ2009

  المنيج إلييا يستند التي الرئيسة األركاف أحد ىو ("48ص، ـ2010) وعرفتو الحويطي ،
 الطالب منو يستقى الذي األساسي المرجع وىو، التعميمية المادة الذي يحتوي الوعاء ويشكؿ

حجرة  في طبلبو يواجو أف قبؿ دروسو إعداد في المعمـ إليو الذي يستند األساس وىو، معموماتو
 .الدراسة"

يالحظ الباحث من خالل التعريفات السابقة إن كل تعريف تناول زاوية معينة يتمحور حوليا 
 الكتاب المدرسي فجاءت اآلراء متباينة حولو كما يمي:

 .مجموعة خبرات غير مباشرة تعرض بطريقة نظامية ذات ىدؼ 
   محتوى معرفي تقرره السمطة التربوية لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا مف خبلؿ

 المنياج.
 مف المعمـ والمتعمـ. ؿٍ وركف أساسي لتحقيؽ أىداؼ المنياج المدرسي ضروري لك مصدر 

 ومن خالل العرض السابق من تعريفات وتعقيب عمييا يرى الباحث بأن الكتاب المدرسي:

تتكوف مف وحدات معرفية ، كؿ وثيقة رسمية مف قبؿ السمطة التربويةعمى ش تعميمي مصدرىو 
تسيـ ، اتخذت أشكاؿ مختمفة مكتوبة ومرسومة ومصورة، ُبِنَيْت مف خبرات تربوية غير مباشرة

في تحقيؽ األىداؼ التربوية الموجية نحو بناء إنساف قادر عمى التكيؼ مع المستجدات 
 .العصرية
 أىمية الكتاب المدرسي: 2.3.2

 التربوية العممية مدخبلت وأحد، المعرفة مصادر مف ىاماً  مصدراً  المدرسي الكتاب يعد     
 بو يستعيف الذي واألساس، المدرسي لممنياج أساسية وركيزة، التربوي التوجيو أدوات مف وأداة
كما تكمف ، لممذاكرة لمتمميذ األحياف أغمب في الوحيد المرجع وربما دروسو إعداد في المعمـ

حيث خصصت لو الدوؿ ، نو أكثر المصادر توفرًا بيف أيدي الطمبةأأىمية الكتاب المدرسي في 
لمرقي بأسموبو مف حيث اإلعداد واإلخراج فيو يمثؿ سياسة الدولة وطريقيا  المتقدمة ميزانية
 لمتقدـ واالزدىار.
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 ) 41-40ص ص، ـ2002، )طموس مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات واألدب التربوي
حيث ، أىمية الكتاب المدرسي استطاع أف يمخص تمؾ األىمية حوؿ( 6ص، ـ2007، )حمس

 قاـ بتسجيميا نحو الناحية التي يخدميا الكتاب المدرسي عمى النحو اآلتي:

 الكتاب المدرسي والمنيج: (1
  تقويمو وأساليب وأنشطتو ومحتواه أىدافو بكؿ التربوي لممنياج التطبيقي الوجو يمثؿ  
  بموغ مف الطمبة تمكف المصادر وأحد المنياج عناصر أحد يمثؿ الذي بمثابة المحتوى 

 .األىداؼ
  في وتحديثو وتحسينو المدرسي الكتاب تقويـ وما، وتحسينو المنياج لتقويـ وسيمة أفضؿ 

 .وتحديثو وتحسينو لممنياج تقويـ إال األمر واقع
  تدريسيا. وطرائؽ، الدراسية لممادة العريضة الخطوط يفسر 
 الكتاب المدرسي والمجتمع: (2
 متعددة. فكرية تيارات عميو السيطرة عمى تنافسي اجتماعي ىاـ تربوي مصدر 
  الفكرية. ومذاىبيا السياسية وتوجياتيا أيدولوجياتيا خبلليا مف تبث وسيمة 
  .يعوؿ عميو في بناء أفراد المجتمع وبناء شخصياتيـ 
   الغايات التربوية المنشودة.يعتمد عميو في تحقيؽ 
 الكتاب المدرسي والمعمم: (3

 لمدرس. إعداده في المدرس إليو يستند الذي األساس 
 لو. ومعيف خير مرشد وىو المعمـ لثقافة األدنى الحد يشكؿ 
 فػػػػػػػي يسػػػػػػػتخدمو المعمػػػػػػػـ حيػػػػػػث، عنػػػػػػػو االسػػػػػػػتغناء يمكػػػػػػػف ال الػػػػػػذي األيمػػػػػػػف السػػػػػػػاعد يعتبػػػػػػر 

 المختمفة. التدريس مراحؿ
  ػػػػػػػفْ يشػػػػػػػكؿ حمقػػػػػػػة  وسػػػػػػػائؿ معرفػػػػػػػة مػػػػػػػف المعممػػػػػػػيف الوصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف المعمػػػػػػػـ وتبلميػػػػػػػذه و ُيَمك 

 التربوي. اإلصبلح
 حسػػػػب فكػػػػرة إلػػػػى فكػػػػرة ومػػػػف إلػػػػى موضػػػػوع موضػػػػوع مػػػػف االنتقػػػػاؿ فػػػػي بػػػػو يسترشػػػػد المعمػػػػـ 

   لمدرس. الخطة المرسومة
 الموضػػػػػػػػػوعات لدراسػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػتركة الرئيسػػػػػػػػػة باألفكػػػػػػػػػار المعمػػػػػػػػػـ المدرسػػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػػاب يػػػػػػػػػزود 

 المقررة.
 مػػػػػػػف المطمػػػػػػػوب واالتجاىػػػػػػػات والميػػػػػػػارات والقػػػػػػػيـ المعمومػػػػػػػات المدرسػػػػػػػي الكتػػػػػػػاب يتضػػػػػػػمف 

 ومنظمة. مرتبة صورة في ذلؾ كؿ، لمتبلميذ توصيميا المعمـ
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 الكتاب المدرسي والطالب: (4

  فػػػػػػػي خاصػػػػػػػة التعميميػػػػػػػة العمميػػػػػػػة أركػػػػػػػاف مػػػػػػػف أساسػػػػػػػي ركػػػػػػػف المدرسػػػػػػػي الكتػػػػػػػاب يعتبػػػػػػػر 
والتنقيػػػػػػب  لمبحػػػػػػث كػػػػػػاؼٍ  بشػػػػػػكؿ تسػػػػػػاعده ال التمميػػػػػػذ قػػػػػػدرات أف حيػػػػػػث األساسػػػػػػية المرحمػػػػػػة

 والمعمومات. عف المعارؼ
  والخبرات لمتزود بالمعارؼ األساسي مرجعو يشكؿ 
   الدينيػػػػػة والجوانػػػػػب األخبلقيػػػػػة وجوانػػػػػب اإلصػػػػػبلح  معمػػػػػـ ينمػػػػػي فػػػػػي التبلميػػػػػذ القػػػػػيـبمثابػػػػػة

 المتعددة.
  واسػػػػػػطة تفريػػػػػػد التعمػػػػػػيـ: فػػػػػػالطبلب يتبػػػػػػاينوف فػػػػػػي سػػػػػػرعة قػػػػػػراءتيـ وعمػػػػػػى وفػػػػػػؽ قػػػػػػدراتيـ وب

ف يقػػػػػرأ مػػػػػادة موضػػػػػوع الػػػػػدرس بصػػػػػورة انفراديػػػػػة وبحسػػػػػب قدرتػػػػػو أالكتػػػػػاب يسػػػػػتطيع المػػػػػتعمـ 
 العممية.

  تعريػػػػػػػؼ يمكػػػػػػػف طريقػػػػػػػو فعػػػػػػػف االجتمػػػػػػػاعي لئلصػػػػػػػبلح وسػػػػػػػيمة المدرسػػػػػػػي الكتػػػػػػػاب يعتبػػػػػػػر 
 المرغوبة. االجتماعية الصفات التبلميذ ليكتسب االجتماعية بالتغيرات التبلميذ

  ذات تكػػػػػػوف قػػػػػػد التػػػػػػي والتوضػػػػػػيحات والصػػػػػػور األشػػػػػػكاؿ عمػػػػػػى المدرسػػػػػػي الكتػػػػػػاب يحتػػػػػػوي 
 .التمميذ يقرأه ما توضيح في كبيرة فائدة

  بقػػػػػػػدراتيـ واالرتقػػػػػػػاء التبلميػػػػػػػذ إلػػػػػػػى المعرفػػػػػػػة لتقػػػػػػػديـ وسػػػػػػػيمة أىػػػػػػػـ المدرسػػػػػػػي الكتػػػػػػػاب يعػػػػػػػد 
 مشكبلتيـ. حؿ عمى لمتغمب ومساعدتيـ

  مػػػػػف التػػػػػي الميػػػػػارات مػػػػػف العديػػػػػد عمػػػػػى لمتػػػػػدريب فرصػػػػػاً  لمتبلميػػػػػذ المدرسػػػػػي الكتػػػػػاب يتػػػػػيح 
   األخرى. المواد في لمتبلميذ عوناً  يكوف بحيث والمطالعة القراءة ميارة أىميا

  مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ العػػػػػػػرض السػػػػػػػابؽ ألىميػػػػػػػة الكتػػػػػػػاب المدرسػػػػػػػي والنػػػػػػػواحي التػػػػػػػي يخػػػػػػػدميا فيػػػػػػػو
وىػػػػػػو الوسػػػػػػيمة الرسػػػػػػمية واألساسػػػػػػية ، لتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػداؼ المػػػػػػنيج المصػػػػػػدر األساسػػػػػػي بمثابػػػػػػة

ورغػػػػػـ التطػػػػػوير السػػػػػريع ، مػػػػػف تطػػػػػوير المنػػػػػاىج الكتػػػػػاب المدرسػػػػػيلمعمػػػػػؿ التربػػػػػوي فتطػػػػػوير 
التعميميػػػػػػػػة   الوسػػػػػػػػائؿمػػػػػػػػا زاؿ أىػػػػػػػػـ  الكتػػػػػػػػاب المدرسػػػػػػػػيفػػػػػػػػي مجػػػػػػػػاؿ تقنيػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػيـ إال أف 

الجيػػػػػد فػػػػػي سػػػػػبيؿ تطويرىػػػػػا عمػػػػػى أسػػػػػس   فبلبػػػػػد مػػػػػف بػػػػػذؿ المزيػػػػػد مػػػػػف، الواجػػػػػب توفيرىػػػػػا
 .تربوية وعممية سميمة

 شروط استخدام الكتاب المدرسي: 2.3.3

 الكتػػاب فػػػيط يشػػتر أنػػو  (205-204ص ص، ـ2014ذكػػر الجيبللػػي وفػػػوزي ) كمػػا      
 مػف بػد لػذلؾ فػبل، لػو رعناصػ تعتبػر التػي المجػاالت مػف العديػد فػي يجابيػةاإل يحقػؽ أف المدرسي
 اآلتية:  المجاالتاستخدامو في  شروط مراعاة

http://kenanaonline.com/users/mektaba/tags/269600/posts
http://kenanaonline.com/users/mektaba/tags/269600/posts
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  األىداف: مجال في ـأول 

 بحيث يحقؽ الكتاب نتاجات، االستخداـ اليادؼ لمكتاب سواء داخؿ الفصؿ أو خارجو 
  واألدائية. والوجدانية اإلدراكية المعرفية المجاالت في التعمـ

 الصفية. غير وباألنشطة المنزلية وبالواجبات الكتابية باألعماؿ الكتاب استخداـ ربط 
   المحيطة البيئة مصادر وبجميع، بالمكتبة الكتاب استخداـ ربط. 
 لمكتاب. استخدامو مف الغرض يعي الطالب أف مف التأكد 
 ي.المدرس لمكتاب الفّعاؿ السميـ االستخداـ خبلؿ مف الحرة المطالعة عادة تنمية 
  :ـ في مجال مضمون الكتاب ثانياً 

 التعامؿ مع مادة الكتاب عمى اعتبار أنيا تشكؿ الحد األدنى مف المعمومات.  
 تـ مراعاتيا والمبادئ التي، واالتجاىات، الكميةوالبنية ، تأكيد البنية المفاىيمية لمادة الكتاب 

 عند التأليؼ.
 كمصادر لمتعمـوالصور ، واألشكاؿ، والجداوؿ، استخداـ الرسـو البيانية.  
  واألنشطة غير ، والتعيينات البيئية، ربط طريقة استخداـ الكتاب المدرسي بالعمؿ الكتابي

  .الصفية
   مساعدة الطبلب عمى اكتساب ميارة وضع األسئمة مف الكتاب مباشرة في الصؼ

  .وخارجو
 اعتبار الكتاب مفتوح النياية يسمح بإثرائو باستمرار. 

  التعممية: التعميمية نشطةاأل  مجال في ـ ثالثا

 االستخداـ تشجيعو  الدرس خطوات مف خطوة كؿ في تعميمياً  استخداماً  الكتاب استخداـ 
 التعاوني لو.

 الواحدة. الحصة في األقؿ عمى مرة فعاالً  توظيفاً ، اليادفة الصامتة القراءة توظيؼ 
 وظيفيًا.  استخداماً  الطبلب قبؿ ومف المعمـ قبؿ مف الجيرية القراءة استخداـ  
 زمبلئيـ. إلى يوجيونيا مكتوبة أسئمة ووضع، الكتاب باستخداـ الطبلب تكميؼ 
  الراجعة: والتغذية التقويم مجال في ـ رابعاً 

 بنفسو. نفسو ليقـو لمطالب الفرصة إتاحة  
 االستخداـ. ىذا وشروط الكتاب استخداـ إجراءات توضيح  
 وأغراضيا. االختبارات ونوع الكتاب استخداـ طريقة بيف التوفيؽ  
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 متوازنًا. استخداما والموضوعية المقالية األسئمة استخداـ  
 الجيد: المدرسي الكتاب في توافرىا يجب التيالعامة  الخصائص 2.3.4

 يػػػػػػػؤدي لكػػػػػػػي خصػػػػػػػائص وشػػػػػػػروط تنطبػػػػػػػؽ عمػػػػػػػى الكتػػػػػػػاب المدرسػػػػػػػي تػػػػػػػوفر البػػػػػػػد مػػػػػػػف      
 مػػػػػػف كػػػػػػؿٌ  إليػػػػػو أشػػػػػػار مػػػػػػا يمخػػػػػص أف الباحػػػػػػث اسػػػػػتطاع ولقػػػػػػد، ألجمػػػػػػو وضػػػػػع الػػػػػػذي الغػػػػػرض
 (110-108ص ص، ـ2011)وآخػػػػػػػػػػػػػػػروف طيػػػػػػػػػػػػػػػوبو ، (13-11ص ص، ـ2007) حمػػػػػػػػػػػػػػػس

 في شأف خصائص وشروط الكتاب المدرسي وىي كما يمي:
 كفاءة المؤلف: أوًل.
  خبرة وتجربة عممية  أف يكوف مؤلؼ الكتاب المدرسي معروفًا بكفاءتو العممية والتربوية ولو

أو في ميداف التدريس ، ميداف التعميـ بشكمو الكميسواء كانت في في بالمادة الدراسية 
خبرة المؤلؼ الخاصة في ميداف تأليؼ الكتب لدراسية أو بالمادة ا، بشكمو الخاص

   المدرسية.
  مف حيث العادات والتقاليد واالتجاىات  أف يكوف المؤلؼ عمى وعي تاـ بواقع المجتمع

 لو. الفكرية والثقافية
   الدراسية أىداؼ المرحمة التعميمية وأىداؼ المادة  كاممة حوؿ رؤيةأف يكوف لدى المؤلؼ

 .التي يقـو بتأليفيا
   كوف لديو دراية كافية بقوانيف التعميـ وخصائص نمو التبلميذ الذيف يؤلؼ الكتاب مف يأف

 لكي يصيغ الكتب المدرسية حسب الفئة العمرية والمرحمة الدراسية. أجميـ
   واألمانة العممية عندما يعرض وجية النظر التي يقدميا ، الموضوعيةأف يتصؼ بالدقة و

 أو في حاؿ طرح فكرة معينة. لمشرح والتفسير
 :ومحتواه الكتاب مادة ثانيًا.
  وبيف مفردات المنياج الدراسي ، أف تكوف ىناؾ عبلقة واضحة بيف مادة الكتاب وتنظيمو

 .وأىدافو
  مستويات التبلميذ العقمية بحيث تبلئـ، أف تتصؼ تمؾ المادة بالحداثة والعمؽ والشموؿ ،

 .والمغوية في الصؼ والمرحمة الدراسية، واالجتماعية، والثقافية
   أف تراعي المعمومات والحقائؽ العممية والخبرات والميارات واألسئمة والتمرينات الموجودة

وتؤدي إلى ، ترتبط بخبراتيـ الحياتية وواقع مجتمعيـو ، في الكتاب حاجات التبلميذ وميوليـ
 توسيع تفكيرىـ.
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   أف تتصؿ محتويات الكتاب بالكتب السابقة والبلحقة في نفس المادة لئبل ييمؿ التمميذ ما
  .تعممو مف معمومات وخبرات في سنوات أو مرحمة دراسية سابقة

  معينة عمى اختبلؼ أنواعيا كالصوراإليضاحية واألدوات ال الوسائؿأف تكوف ، ، والرسـو
اليدؼ منيا تبسيط  ، بحيث يكوفوالنماذج، والمخططات كثيرة ومتنوعة وحديثةوالخرائط، 

 .محتويات الكتاب
 :عرضو أسموب و الكتاب لغة ثالثًا.

  أف يكوف الكتاب في جممتو سيؿ، مف حيث أسموب العرض لممادة التعميمة بحيث تكوف
 .لمستوى التمميذ المغويكما تبلئـ ا متدرجو الصعوبة في تقديـ معموماتيا، جذابة وشائقة

 واالتجاه الغرض ةمتنوع بحيث تكوف الناحية السيكولوجية والتربوية تنظيـ موضوعاتو مف 
 .موضوعاتوعرض  في
 التعابير الفنية، المفاىيـ والمصطمحات العممية، و  أف يعني الكتاب في لغتو وأسموبو بتبسيط

 العقمية، والثقافية، والمغوية.ويحاوؿ تفسيرىا بما يتفؽ مع مستويات التبلميذ 
خراجو: .رابعًا    شكل الكتاب وا 
 خاصة  ب التبلميذ لقراءتو،ألناقة والجاذبية في شكمو بحيث يجذيتميز الشكؿ العاـ لمكتاب با

 .الدنيا في المرحمة
  خفيؼ الوزف، متقف األحرؼ، واضح األحرؼ، متناسؽ أف يتميز الكتاب بأف يكوف

 .والكممات، خاٍؿ مف األخطاء المغوية والمطبعيةالمسافات بيف األسطر 
  والبيانات في الصفحات، جميؿ الغبلؼ، متيف واضح الصور والرسـو والخرائطأف يكوف ،

 .التجميد
  في اختيار اسمو وعنوانو الرئيس وعناوينو الفرعية؛ ليكوف شائقًا لمتبلميذ العناية التامة

 رة.ومغريًا لمقراءة ولبلعتماد عميو في المذاك
 الكتاب في توافرىا يجب التي والخصائص لمشروط مف خبلؿ العرض السابؽالباحث ويرى 

الجيد، إنو إذا تـ االلتزاـ بيا فإنيا المحصمة النيائية لمكتاب المدرسي ستكوف ذات  المدرسي
مواصفات جيدة، تؤدي الغرض التي تسعى إليو السمطة التربوية، حيث نستطيع تبلفي 

توجو لمكتب الدراسية، واستطاع الباحث أف يسجؿ بعض االنتقادات التي وجيت  االنتقادات التي
 : لمكتب المدرسية مف خبلؿ وجيات نظر تربوية لمباحثيف وعامميف في ميداف التربية وىي

  نفسيا األشياء بمعرفة مف االىتماـ أكثر لؤلشياء الطالب معرفةالتركيز عمى 
 وممارستيا.
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 البحث والدراسة عمى تحمسيـ أو التفكير لدييـ تُثير مشكبلت لمطمبة يقدـ ال . 
 المستويات، تمؾ قياس لسيولة لمتفكير الدنيا المستويات ضمف الطمبة تحصيؿ لتركيزا 

 التفكير مستويات مف والنقد والتحميؿ واالستقصاء البحث عمى الطمبة قدرة يضعؼ مما
 .العميا

 المعممين في استخداميم لمكتاب المدرسيبعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بيا بعض 
 :وىي كما يمي (197م،ص2014 ،)الجياللي وفوزي

 بداية مف لمحظة ولو يفارقيـ ال الكتاب إف فنبلحظ المدرسي الكتاب عمى الكمي االعتماد .1
 .التماريف إعطاء وحتى واألسئمة الشرح في عميو فيعتمدوف ، نيايتو إلى الدرس

 نسخ الطبلب مف والطمب السبورة، عمى الكتاب مادة تمخيص المعمميف عمى بعض يحرص .2
 دفاترىـ. في قاـ  بتمخيصو ما

 التي تشتمؿ والخرائط والصور والرسـو البيانية، الرسوـ استخداـ المعمميف بعض يتجاىؿ .3
 .المدرسية الكتب عمييا

 أثناء في الكتاب مادة إلى النظر يسترؽ أف يحاوؿ الذي الطالب بعض المعمميف يعاقب .4
لى إليو مشدوداً  الطالب بقاء عمى المعمـ ويصر المعمـ شرح  السبورة. وا 

 مادة يربط وقمما ذلؾ سبيبل إلى استطاع ما الكتاب مادة بتغطية يقـو أف المعمـ يحاوؿ .5
 .المرئية والمسموعة اإلعبلـ األخرى كوسائؿ المعرفة مصادر أو بالمكتبة المقرر الكتاب

 دوف الكتاب في المادة وردت كما حفظاً  يتطمب الذي النوع مف لمتبلميذ أسئمة المعمـ يوجو .6
 .عمييا عقمية عممية إجراء أو تطبيقيا أو تنظيميا إعادة محاولة

  ئدةاز   نياأوك الوحدة أو الموضوع نياية في الواردة واألسئمة األنشطة المعمميف بعض يمؿي .7
 المعمـ ييتـ وقد التربية وفمسفة التربوية األىداؼ إلى دوف االلتفات الكتاب المعمـ يعمـ .8

 الرئيسية المفاىيـ حساب عمى الجزئية وماتوالمعم والتفصيبلت الصغرى، باألجزاء
 .والتعميمات والمبادئ

 (  في ىذا اإلطار ما يمي:42ص م،2002و قد أضاف طموس)
 المادة وأف التعمـ نياية أنو عمى المدرسي الكتاب إلى ينظروف وغيرىـ المدرسيف مف كثيراً  إف 

 .إلييا الطمبة يوصموا أف يحاولوف الذي األسمى اليدؼ ىي فيو المحصورة
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 الطمبة إغناء عمى يعمؿ أف يحاوؿ وال واحد مدرسي كتاب عمى غالباً  يعتمد المدرس إف 
  .أخرى مصادر مف بمعرفة

 :جوانب القصور في الكتب المدرسية 2.3.5

الكتب الدراسية  التي تناولت والبحوث التربوية السابقةمف خبلؿ اطبلع الباحث عمى الدراسات 
مف حيث التحميؿ والتقويـ والتطوير، والتمعف في النتائج التي توصمت إلييا تمؾ الدراسات 
استطاع الباحث أف يسجؿ مجموعة مف جوانب القصور التي تنتاب كتبنا المدرسية، التي تحتاج 

نا لطبلبنا منيا منا كمعمميف معالجتيا بغاية الدقة، ونولي جؿ اىتمامنا عمى مراعاتيا عند تدريس
 ما يمي:

 لممعاني استيعابيـ يعيؽ مما لمطبلب، المغوي المستوىمع  تتناسب ال وعبارات ألفاظ وجود .1
 .العبارات في تمؾ المتضمنة

 خبرات مف لو يتعرضوف سوؼ وما لمطبلب، السابقة بالخبرات الكتاب مادة ارتباط ضعؼ .2
 .األخرى الدراسية بالمواد ارتباطيا وضعؼ ،مستقببلً 

 وشرحيا وكافية محددة مفاىيـ عرض مف بدالً  والحقائؽ، بالمفاىيـ الكتاب ازدحاـ .3
 .وتوضيحيا

 ذلؾ مثؿ إليو، ترمي ما توضح أمثمة وجود عدـ مع غامضة وعبارات تعميمات وجود .4
 .والعبارات التعميمات

 العممية والمصطمحات المغوية المفردات وقوائـ ،واضحة مقدمة مف المدرسي الكتاب خمو  .5
 وتعريفيا. المألوفة غير

 فينفرىـ بالصعوبة نمواً  األقؿ يشعر قد مما الطبلب، نمو في الفردية الفروؽ مراعاة عدـ .6
 .تفكيرىـ يتحدى فبل بالسيولة نمواً  واألكثر

 تحميؿ، مف بو يرتبط وما الناقد، التفكير تثير ال بطريقة المدرسي الكتاب في المادة عرض .7
 .واآلراء لؤلدلة وتقييـ واستنتاج،

المدرسية، فكممة  الكتب انقرائية نسميو ما إلى محوره يرجع آنفاً  ذكر ما جميع إف الحقيقة في
انقرائية ليا معنى واسع وال تكتفي كما يظف البعض بالنصوص القرائية بؿ تتخذ أشكاؿ متعددة 

الصور والرسومات والجداوؿ.... وغيرىا، أي كؿ ما يخص الكتاب المدرسي بشكمو  منيا انقرائية
 بيف التوافؽ مدى معرفةـ( جاءت ل2011الخارجي أو محتواه الداخمي، فمثبًل دراسة الشنطي)

 كمعيار األساسي الرابع لمصؼ بجزأيو الفمسطيني العمـو كتاب محتوى والكممة في الصورة ثقافتي
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 الكتاب في الصورة والكممة انقرائية مستوى بياف عمى ـ مف خبلليا عمى الوقوؼاوالتي ق، لمجودة
معرفة أثر المظير الخارجي لمكتاب ب ىتمت دراسات عديدةا، كما سالجن بمتغير ذلؾ وعبلقة

 وسماتو العامة في استثارة ميوؿ التبلميذ لمقراءة. 

الكتب المنيجية ليا دور كبير وميـ في تسييؿ عممية التعمـ،  انقرائيةتؤكد األبحاث أف حيث 
، والقراءة ليا مرتبط بطبيعة تأليفيا، وأسموب عرض محتواىا ة الدراسيةحيث أف فيـ التمميذ لمماد

، وازدياد خبراتيـ االطبلع، وأتساع رغبتيـ في اسعة وعميقة ومتنوعة عمى األطفاؿتأثيرات و 
 .وانبعاث ميوؿ جديدة لدييـ

فجاءت دراسة انقرائية الكتب المدرسية كنوع مف البحث في تطوير وتقويـ تمؾ الكتب، وذلؾ 
 المدرسية الكتب حظيتعندما زادت األصوات المطالبة بتقويـ وتطوير الكتب المدرسية، حيث 

 معظـ أنشأت فقد العالـ، أرجاء معظـ في التربوييف جانب مف كبيرٍ  باىتماـٍ  األخيرة العقود في
 الدراسية، الكتب بتطوير خاصة دوائر المدرسي لمكتاب العممي التخطيط أجؿ مف العالـ دوؿ

 تعديمو ومحاولة فيو، الضعؼ نقاط عف والكشؼ المدرسي، الكتاب صبلحية مدى لمتثبت
 (.1ص ـ،2005 )الرشيدي، األفضؿ نحو وتحسينو

 المنيج العممي تتخذ التي الواعية الدراسة إلى تحتاج التي المغة فنوف أىـ مف القراءة ولما كانت
 كنزه ومفتاح ناصية العمـ، امتبلؾ في المتعمـ لئلنساف بالغة أىمية مف تتميز بو لما ليا، أسموباً 

 دارساً  يصبح حتى مساعدتو و الطالب بيد ذخاأل ىو األسمى التعميـ ىدؼأصبح  ،المكنوف
 أف وجب لذا قراءتيا؛ و المكتوبة المصادر إلى الرجوع ؽطري عف ريد،ي  ما إلى يصؿ مستقبلً 
 يتحداه ال و الطالب تفكير يثير ال درجة إلى بالسيؿ ليس لمقارئ، مناسباً  المدرسي الكتاب يكوف
 إلى يصؿ أف جيد مف بذؿ ميما الطالب فييا يستطيع ال درجة إلى بالصعب ليسو  ،عقمياً 
 (.3ص ـ،2014 )رقيب، يقرأ مما مبتغاه ؽتحقي

مف حيث  المدرسي بالكتاب الحديث العصر في المربوف لمجميع اىتماـكما وأصبح واضح 
 الرابع المؤتمر أوصى" قدف والمؤتمرات الندوات حيث عقدت لذلؾ ،انقرائية نصوصو القرائية

 إعداد عمى بالعمؿ (التفكير وتنمية القراءة( بعنواف كاف والذي المعرفة؛و  لمقراءة المصرية لمجمعية
 لديو القراءة جعؿ نحو التمميذ بيد ذختأ بحيث مناسب، تعميمي مستوى وذات متنوعة، قرائية مواد
 (. 229ص ـ،2004 وآخروف، )يونس "استقباؿ فف كونيا مف أكثر إنتاج فف
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واعتمادًا عمى ما سبؽ تبيف أف مف بيف معايير إعداد الكتب المدرسية ىي مدى مبلئمة 
عايير ( وىو مف الماالنقرائيةالمادة القرائية )نصوص الكتاب لمتبلميذ مف حيث مستوى صعوبة 

فيما دوف وثيقة تقدميا جية ، والتي يندر أف يقدـ الكتاب المدرسي الميمة في الببلد المتقدمة
 . ىذا الكتابانقرائية ، تحدد فييا  مستوى أسس النشر

 
 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث 3
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
تناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لبعض البحوث والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت انقرائية    الدراسات السابقة

واألدوات ، انقرائيتيا والعوامؿ المؤثرة في، مف حيث تحميؿ الكتب وتقويميا، الكتب المدرسية
إلى يفيد الباحث في التعرؼ  مما، االنقرائية في تمؾ الكتبالمختمفة في قياس مستويات 

مف نتائج ومعمومات تساعد في  ؾ الدراسات وتوظيؼ ما توصمت إليوالمنيجية التي تناولتيا تم
األساليب اإلحصائية  إلى وكذلؾ التعرؼ، بناء األدوات المستخدمة في الدراسة الحالية

 المستخدمة فييا.

  :بذلؾ عمى محوريف ىما ي ىذا الفصؿ بعرض الدراسات السابقة معتمداً قد قاـ فالباحث  أف كما

  الخاصة بالمغةدراسات تناولت انقرائية الكتب المدرسية. 
 .دراسات تناولت انقرائية الكتب المدرسية ذات المجاالت المختمفة 

 السابقة بصورة عامة لكبل المحوريف. الدراسات عمى يقـو الباحث بالتعميؽ  ومف ثـ

 الخاصة بالمغة.المحور األول: دراسات تناولت انقرائية الكتب المدرسية  3.1
 (:م2014) آل رقيب دراسة .1

 المتوسط األوؿ لمصؼ الخالدة لغتي كتاب انقرائية مستوى تحديد إلى الدراسة ىدفت 
 القرآف( تحفيظ/)عاـ التعميـ نوع وعبلقة السعودية العربية المممكة في الثاني الدراسي الفصؿ
 اختيرت حيث، قرائية نصوص ثبلثة مف تتمة اختبارات ثبلثة إعداد تـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ
، ( طالبة254مف) مكونة عينة عمى االختبارات وطبقت، الطبقية العشوائية بالطريقة جميعيا
وقد ، الكريـ القرآف تحفيظ مدارس مف طالبة (113و)، العاـ التعميـ مف طالبة (141) منيف

 في، الوصفي)التحميمي( المنيج الدراسة كما اتبعت، عنقودية عشوائية طبقية بطريقة اختيرت
 التعميمي والمستوى المستقؿ المستوى: ىي متدرجة مستويات مف ثبلثة مكوناً  معياراً  اتخذت حيف

 فيقد وقع  النصوص جميعاً  انقرائيةمستوى أف أظيرت نتائج الدراسة و  .اإلحباطي والمستوى
ف نصوص كتاب أأي ، %(78، 57) انقرائيتياإذ بمغت درجة ، المستوى التعميمي لمطالبات

 كما. انقرائيتيالغتي الخالدة لمصؼ األوؿ المتوسط الفصؿ الدراسي الثاني تناسب الطالبات في 
 درجة في، القرآف تحفيظ وطالبات العاـ التعميـ طالبات بيف فرؽ وجود عدـ النتائج أظيرت
 مف الخالدة لغتي كتاب في غير مرتبة القرائية النصوص أف تبيف كما، الثبلثة النصوص انقرائية
النصوص القرائية في كتاب  انقرائيةوأوصت الدراسة إعادة النظر في تدرج  انقرائيتيا درجة حيث
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وفي ، معيارًا أساسيًا عند تأليؼ الكتب نقرائيةواعتماد اال، لغتي الخالدة لمصؼ األوؿ المتوسط
 قويـ الكتب المدرسية.ت
 (:م2013) دراسة نصر واإلبراىيمي .2

العربية عمى طمبة الصؼ الخامس كتاب لغتنا  انقرائيةمستوى إلى ىدفت الدراسة التعرؼ  
عداد إكموز( مف ) ستخداـ اختبار التتمةولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ ا، ردفساسي في األاأل

وطالبة بواقع شعبتيف أحداىما ذكور والثانية  طالباً  (40) طبؽ عمى عينة مكونة مف، الباحثيف
وأف ، العينة يقعوف في المستوى اإلحباطيمف  %(52.5) أف وأظيرت نتائج الدراسة، إناث

، فقط منيـ في المستوى المستقؿ %(5) في حيف يقع، يقعوف في المستوى التعميمي %(42.5)
في درجة  (α  =0.05) عند مستوى ةدالة إحصائيذات  وجود فروؽعف  ولـ تكشؼ الدراسة

وخرجت الدراسة بعدة توصيات ومف ىذه التوصيات إجراء المزيد ، الجنس تعزى لمتغير انقرائية
النصوص ومستويات االستيعاب القرائي  انقرائيةمف الدراسات لمعرفة العبلقات االرتباطية بيف 

ليا وكذلؾ زيادة الدراسات لمعرفة مدى مناسبة المحتوى التعميمي لكتب الغربية خاصة في 
 المرحمة االساسية لمعرفة مدي اتفاقيا مع التطور المغوي ومعرفة مدى تدرج ىذه النصوص في

 .ترتيبيا  في كتاب المغة العربية
 :(م2012) محمود دراسة .3

 المغة كتب انقرائية مستوى لتحديد واستبانة كمبيوتر برنامج بإعداد الباحثة قامت فقد 
 اً معمم( 125) مف البحث مجموعة وتكونت، بمصر أسواف بمحافظة االبتدائية بالمرحمة العربية
الدراسة  توصمت وقد، االبتدائية والخامس، والرابع، الثالث: لمصفوؼ االبتدائية بالمرحمة ومعممة

 المستوى في االبتدائية بالمرحمة والخامس والرابع الثالث: لمصفوؼ العربية المغة كتب أف
 طوؿ متوسط حيث مف الصؼ مستوى مف وأعمى الجممة طوؿ متوسط حيث مف التعميمي
 متوسط حيث مف التعميمي االنقرائية مستوى في الكتب أف العربية المغة معممو يرى كما، الكممة
 ارتباط وىناؾ، الكممة طوؿ متوسط حيث مف الصؼ لمستوى ومبلئمتيا، الجممة طوؿ

 انقرائية حوؿ المعمميف وأحكاـ الكمبيوتر برنامج نتائج بيف 0.342، 0.147 -، 030.0بمعامؿ
 .الترتيب عمى ولىاأل بالصفوؼ العربية المغة كتب
 :(م2011) ومومني مومني دراسة .4

 في األساسي الرابع لمصؼ المقرر العربية المغة كتاب انقرائية قياس إلى الدراسة ىدفت 
 درجة في الطالب جنس أثر وتحديد، الياشمية األردنية المممكة في والتعميـ التربية وزارة مدارس

 ىدؼ ولتحقيؽ، انقرائيتيا درجة حسب الكتاب نصوص ترتيب إلى التعرؼ وكذلؾ، نقرائيةاال
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 نصوص مف نصوص ثبلثة عمى وتطبيقو، (Cloze-Test)كموز اختبار بناء تـ الدراسة
، اً طالب (150)منيـ، وطالبة اً طالب( 292) مف مكونة عشوائية عينة عمى االختبار ووزع، الكتاب

 المدارس مف مدارس أربع في الموجوديف األساسي الرابع الصؼ طمبة مف طالبة( 142)و
 أف الدراسة نتائج وكشفت، إربد محافظة في األولى إربد لمنطقة والتعميـ التربية لمديرية التابعة
 وجود تبيف كما، الثبلثة لمنصوص اإلحباطي المستوى في يقع كموز اختبار عمى الطمبة أداء
 الثاني)الثبلثة النصوص نصيف مف انقرائية درجة في (α  =0.05)إحصائية داللة ذي فرؽ

 عدـ عف النتائج كشفت حيف في، اإلناث لصالح القارئ الطالب جنس ألثر ُتعزى، (والثالث
 الثبلثة تعزى النصوص أحد انقرائية درجة في( α = 0.05)إحصائية داللة ذي فرؽ وجود
 متدرجة الكتاب في القرائية النصوص أف كذلؾ الدراسة نتائج وأظيرت، القارئ الطالب لجنس
 .انقرائيتيا مستوى وفؽ
 :(Kithinji & Kass, 2010) دراسة .5

 بالنصوص مقارنةو ، اإلنجميزية النصوص انقرائية درجة تقصيإلى ىدفت الدراسة  
 نصوص( 10)و، العشوائية بالطريقة اإلنجميزية المغة مف نصوص( 10)اختيار تـ حيث، الكينية
( 30) مف مكونة عينة عمى كموز اختبار وبتطبيؽ، المترجمة في كينيا السواحمية المغة مف أخرى
النصوص  %( مف80)أف، النتائج أشارت، الطبية كينيا بحوث معيد في، وطالبة طالباً 

 عف المترجمة السواحمية المغة نصوص مف( 10مقابؿ)، جيدة انقرائيةب يحظى اإلنجميزية
( %62) بينما، إحباطي انقرائية مستوى يقعوف في العينة أفراد مف%( 38)وأف، اإلنجميزية

 .جيد انقرائية مستوى ضمف يقعوف
 ): م2009) زىرة أبو دراسة .6

 العربية المغة كتاب في القرائية النصوص انقرائية مستوى قياس إلى التعرؼ الدراسة ىدفت 
 خمسة تطبيؽ تـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ، مصر في اإلعدادي األوؿ الصؼ طمبة المقرر عمى
 ذوي الطبلب مف وطالبة طالباً ( 60)مف مكونة عشوائية عينة عمى( كموز)تتمة اختبارات
 التتمة اختبارات جميع أف الدراسة هذه نتائج وأظيرت، البحيرة محافظة في المتوسط المستوى
 داللة ذات فروؽ توجد ال وأنو اإلحباطي المستوى في تقع القرائية النصوص انقرائية لقياس

 .الطمبة مف واإلناث الذكور بيف إحصائية
  :م(2008دراسة أحمد)  .7

 إقميـ كردستاف في، االبتدائية لممرحمة العربية المغة كتب انقرائية قياس إلى ىدفت الدراسة 
لممرحمة  العربية المغة كتب مف، مختمفاً  موضوعاً  عشر خمسة اختيار تـ بحيث، العراؽ



  69 

اختبارات  وطبقت، والسادس االبتدائي والخامس الرابع الصفوؼ مف كردستاف إقميـ في، االبتدائية
 في وطالبة طالب( 2700)مف مكونة عشوائية عينة عمى، نصاً  (15)مف المكونة التتمة

 لممرحمة، العربية المغة كتب انقرائية مستوى أف الدراسة نتائج وأشارت، الصفوؼ المستيدفة
 في القرائية الموضوعات وأف، اإلحباطي المستوى ضمف تقع، العراؽ إقميـ كردستاف في االبتدائية

 درجة ضوء في متدرجة ليست، االبتدائية لممرحمة الثبلثة العربية كتب المغة مف كتاب كؿ
 تبعاً ، نقرائيةاال مستوى في إحصائية داللة ذي فرؽ وجود النتائج إلى أشارت كما، انقرائيتيا
 .اإلناث ولصالح الجنس الختبلؼ

  :((Zoraboz,2007دراسة  .8
 في لمقصص والجممة الكممة طوؿ وتنوع، نقرائيةاال مستوى إلى التعرؼ الدراسة هدفت 
 في الباحث استخدـ وقد، تركيا في االبتدائية بالمرحمة مختمفة صفوؼ بمستويات المقررة الكتب

 نصوص أف النتائج أوضحت وقد، الدراسة أىداؼ لتحقيؽ كأداة التتمة اختبار الدراسة هذه
 مستويات في والجممة الكممة أطواؿ في تتغير ال االبتدائية بالمرحمة المقررة الكتب في القصص
 عاـ وبشكؿ، السادس الصؼ في نقرائيةواال الجممة طوؿ مستوى في الوحيد الفرؽ وكاف، الصؼ
 بيانات تحميؿ وتـ، سيمة كانت التركية المغة في المقررة الكتب لقصص نقرائيةاال مستويات فإف
 فقط داؿ فرؽ هناك أف النتائج بينت وقد( T- test) باستخداـ مستقمتيف لعينتيف الجممة طوؿ
 .والثاني األوؿ الصفيف بيف فيما
  :م(2005الرشيدي) .9

 لمصؼ الرابع المقرر العربية لغتي كتاب انقرائية مستوى إلى التعرؼ الدراسة ىدفت 
مجتمع الدراسة  وتكوف، نقرائيةاال درجة في الجنس أثر وتحديد، الكويت دولة في، االبتدائي

 الكتاب مف قرائية نصوص وثبلثة، االبتدائي الرابع  الصؼ مف، وطالبة اً ( طالب240مف)
 في تقع القرائية النصوص أف، الدراسة نتائج أشارت، التتمة اختبار وباستخداـ، المستيدؼ
، انقرائيتيا درجة ضوء في متدرجة غير أنيا كما، نقرائيةاال مف مستويات اإلحباطي المستوى

 النصوص مف، واحد نص انقرائية درجة في إحصائياً  فرقًا داالً  الدراسة نتائج أظيرت كما
 .اإلناث لصالح الجنس لمتغير، الثبلثة
 (:م2004)سميم دراسة  .10
لمقرر عمى تبلميذ نجميزية ائية نصوص القراءة بكتاب المغة اإلىدفت الدراسة لقياس انقرا  

ش وقد استخدمت الباحثة مجموعة مف اختبارات التكممة ومعادلة فمي، عداديالصؼ الثالث اإل
ظيرت النتائج صعوبة مستوى انقرائية نصوص أخراج. وقد اإل ومقياس مستوى، ومعادلة فراي
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القراءة المقررة عمى تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادي بكتاب المغة االنجميزية كما تقيسو اختبارات 
إلى ما نتائج تطبيؽ معادلة فميش ومعادلة فراي فقد أظيرت سيولة النصوص المقررة أ، التكممة
 القراءة بالكتاب المذكور ليس مناسبًا. وأف مستوى إخراج نصوص، ماحد 
 م(:2002دراسة الناجي) .11

 االبتدائي السادس لمصؼ العربية المغة كتاب انقرائية مستوى إلى التعرؼ الدراسة هدفت 
 نقرائيةاال عبلقة تقصي إلى هدفت كما، الكتاب إشراكية ودرجة المتحدة العربية اإلمارات بدولة

 طبؽ حيث، (كموز) التتمة اختبار تـ استخداـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ، السكف ومنطقة بالجنس
 وقد، نثرية نصوص ثبلثة تضمف االختبار وقد وطالبةطالبًا ( 632) مف مكونة عينة عمى

%( 23.5) وأف، اإلحباطي في المستوى يقعوف الطمبة مف%( 68.5) أف الدراسة نتائج كشفت
 وجود إلى باإلضافة ىذا، المستوى المستقؿ في يقعوف%( 8)و، التعميمي المستوى في يقعوف
 أف اإلشراكية حوؿ النتائج وكشفت، اإلناث لصالح نقرائيةاال مستوى في إحصائية داللة ذي فرؽ

 ما، مقبولة درجة وىي( 0.49) كانت التعميمية المادة عرض خبلؿ مف الكتاب إشراكية معامؿ
 .المشاركة مف بو بأس ال اً قدر  يعطي الدراسة في المستيدؼ الكتاب أف يعني
  م(:2002دراسة سميمان) .12

 السادس الصؼ طمبة لدى التعميمي الكتاب انقرائية مستوى تحديد الدراسة إلى ىدفت  
 بحيث، طبقية عشوائية بطريقة الدراسة عينة اختيرت لذلؾ وتحقيقاً ، نابمس محافظة في األساسي
 التابعة المدارس مف األساسي السادس الصؼ طمبة مف وطالبة طالٍب ( 608) مف تكونت

، الدراسة مجتمع في لتمثيميـ المئوية لمنسبة تبعاً  وقراىا المدينة موزعيف عمى، نابمس لمحافظة
 لذلؾ وتحقيقاً ، عشوائية بطريقة المقرر الكتاب موضوعات مف نصوص ستة اختيرت كما

 الدراسة نتائج أظيرتوقد . النصوص لتمؾ نقرائيةاال درجة مستوى لتحديد كموز اختبار استخدـ
 ويمييـ، %(7، 59إلى ) نسبتيـ وصمت إذ التعميمي المستوى ضمف يقعوف الطمبة غالبية أف

 وصمت إذ اإلحباطي المستوى  وأخيراً ، %(24,5) إلى نسبتيـ وصمت إذ المستقؿ المستوى
 ليذا مناسبة األساسي السادس لمصؼ المطالعة كتاب نصوص أف أي، %(15,5) إلى نسبتيـ
 .انقرائيتيا حيث مف الصؼ
 م(:2001دراسة البسيوني) .13

 مف األولى بالحمقة العربية المغة كتب انقرائية جوانب بعض قياس إلى ىدفت الدراسة 
 والرابع الثالث بالصفوؼ وطالبة طالباً ( 368) مف الدراسة عينة وتكونت، األساسي التعميـ

 المستويات كافة لتمثؿ بالقاىرة مختمفة تعميمية مناطؽ( 4) مف االبتدائية بالمرحمة والخامس
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 الباحثة نوعيف مف االختبارات التحصيمية )اختبار التتمة واستخدمت، واالجتماعية االقتصادية
تـ بناء معادلة النقرائية كتب  اوالذي مف خبلليم، الدراسة أدوات مف كأداة (واختبار الفيـ القرائي

مف خبلؿ إيجاد معامؿ االرتباط بيف نتائج اختبارات وتوصمت الباحثة لممعادلة ، المغة العربية
 لمصفوؼ تتمة وفيـ قرائي اختبار وثبلثيف ستة بناء تـ وقد، الفيـ القرائي واختبارات التتمة

 القراءة كتب مف النصوص اختيرت وقد، دراسي صؼ لكؿ اختباراً  عشر اثني بواقع، الثبلثة
 كتاب انقرائية مستوى أف إلى الدراسة نتائج أشارت وقد، الصفوؼ ىذه تبلميذ عمى المقررة
 ففي الرابع الصؼ كتاب أما، التعميمي المستوى في الخامس والصؼ االبتدائي الثالث الصؼ
 .المتوسط التمميذ مستوى في ليس أنو أي الصعوبة مستوى
 (:م2000) نجادات دراسة .14

 والتاسع الثامف لمصفوؼ األدبية والنصوص المطالعة كتب تحميؿ إلىدراسة  ىدفت 
(. واألسموب، والفكرة، والجممة، الكممة) نقرائيةاال مجاالت ظؿ في األساسي التعميـ مف والعاشر
، األساسي الثامف الصؼ كتاب مف نصوص ثبلثة بواقع نًصا( 11) مف الدراسة عينة وتكونت
، العاشر الصؼ كتاب مف نصوص وأربعة، األساسي التاسع الصؼ كتاب مف نصوص وأربعة
 ىدؼ لتحقيؽ المحتوى تحميؿ أسموب الباحث واستخدـ، العشوائية الطبقية بالطريقة اختيرت
 توازف وجود عدـ الدراسة نتائج وأظيرت، التحميؿ وحدة الفكرة أو الموضوع باستخداـ الدراسة
 مجاؿ في والتوازف التدرج ىذا ظير حيف في، واألسموب، والجممة، الكممة مجاالت في وتدرج
 .الفكرة

دراسات تناولت انقرائية الكتب المدرسية ذات المجالت  الثاني: المحور 3.2
 .المختمفة

  م(:2015الرويس وآخرون) دراسة .1
 الػثبلث لمػصفوؼ المطػورة الرياضيات كتب انقرائية مستوى تحديد إلى الدراسة ىدفت 
 النوع اختبلؼ متغير أثر دراسة وكذلؾ، السعودية العربية المممكة في االبتدائيػة بالمرحمػة العميػا

 وطالبة طالب (600)مف الدراسة عينػة وتكونػت، الكتػب تمػؾانقرائية  مستوى )ذكر/أنثى(عمى
 في منػاطؽ أربػع مػف عػشوائية بطريقػة اختيػارىـ تػـ، االبتدائية لممرحمة العميا الثبلثة بالصفوؼ
انقرائية  مستوى أف إلى الدراسة نتائج توصمت عسير. وقد، الدماـ، جده، الرياض ىي المممكة
 نقرائيةاال اختبارات لنتائج وفقاً  التعميمي ىو المستوى الثبلثة لمػصفوؼ المطػورة الرياضػيات كتػب
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عػدـ إلى الدراسػة توصػمت كػما، الحالية الدراسة في الُمعّدة

 والخامس الرابع: لمصفوؼنقرائية اال اختبارات في والطالبات الطبلب مف كؿ درجات متوسطي
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 كتػب محتػوى مراجعػة الباحثيف طرحيا التي التوصيات ومف، حدة عمى كؿ االبتدائي والسادس
 .منيا المناسب غير تعديؿ عمى والعمؿ االبتدائية لممرحمة الرياضيات

  م(:2014دراسة البصيص) .2
 االبتدائية بالمرحمة العميا لمصفوؼ العمـو كتبانقرائية  مستوى قياس إلى ىدفت الدراسة 

 في الوصفي المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ، بمحافظة حفر الباطف
 العميا لمصفوؼ العمـو لكتب نقرائيةاال مستوى كأداة لقياس( التتمة) اختبار استخدـكما ، الدراسة

 مف العميا الصفوؼ طبلب مف اً طالب( 978مف) الدراسة عينة تكونت وقد، االبتدائية المرحمة مف
 الدراسة أما عينة، حكومية مدرسة( 45)مف عشوائية بطريقة اختيارىا تـ والتي االبتدائية المرحمة
، االبتدائي الرابع لمصؼ العمـو كتاب مف عممياً  نصاً  (11) مف تكونت فقد لمنصوص بالنسبة

 الدراسة توصمت وقد .االبتدائي والسادس الخامس لمصؼ العمـو كتاب مف عممياً  نصاً ( 13و)
%( 34,90كتب العمـو لمصؼ الرابع االبتدائي ) انقرائيةبمغ متوسط مستوى  :التالية النتائج إلى

%( وجميعيا 10، 35%( ولمصؼ السادس االبتدائي )87، 36ولمصؼ الخامس االبتدائي )
 العميا الصفوؼ طبلب بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد كماال .تقع في المستوى اإلحباطي

 بنسب جميعيا الصفوؼ؛ ألنيا تقع ليذه العمـو كتابانقرائية  مستوى في االبتدائية لممرحمة
 .اإلحباطي المستوى في متقاربة
انقرائية  قياس واعتماد، الدراسية الكتب انقرائية صبلحية مف التأكد بضرورة أوصت الدراسة ولقد

  عاـ. بشكؿ المدرسي الكتاب
  م(:2013سرحان وجبران ) دراسة  .3

كتاب العمـو العامة لمصؼ الخامس  انقرائية ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مستوى  
اشتمؿ عمى ستة ، مف خبلؿ تطبيؽ اختبار تحصيمي تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو، األساسي

طمبة الصؼ طبقت الدراسة عمى عينة مف وقد  الجزء األوؿ./أسئمة مف كتاب العمـو العامة 
( 416و) اً ( طالب450طيف والتي تكونت مف )الخامس األساسي في محافظة بيت لحـ / فمس

ولجت كما ع، % مف مجتمع الدراسة20بالطريقة العشوائية العنقودية بنسبة اختيروا، طالبة
كتاب العمـو العامة كاف متوسطًا مع وجود عبلقة  انقرائيةالبيانات إحصائيًا وتبيف أف مستوى 

وتحصيميـ في مادتي العمـو العامة والمغة  نقرائيةاال اختبارإيجابية بيف أداء الطمبة في 
 رمتغيى لتحصيؿ الطمبة تعزى إل في المتوسطاتداللة إحصائيًا فروؽ  مع وجود، العربية

، المدرسة ولصالح المدارس الخاصةولمتغير الجية المشرفة عمى ، الجنس ولصالح اإلناث
، كتب العمـو والمواد الدراسية األخرى انقرائية الباحثاف بضرورة االىتماـ بقياس وأوصى
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وتشجيع معممي العموـ ، والتحقؽ مف مناسبتيا لمستوى الطمبة في المراحؿ الدراسية المختمفة
 . عمى ضرورة التركيز عمى ميارات فيـ المقروء

  م(:2012الخالدي)دراسة  .4
في ، األساسي التاسع اإلسبلمية لمصؼ التربية كتاب انقرائية قياس درجة الدراسة ىدفت 
 درجة بحسب الكتاب نصوص ترتيب إلى والتعرؼ، األردنية والتعميـ التربية وزارة مدارس
 ثمانية . حيث قاـ الباحث بإعدادنقرائيةاال درجة في الطالب جنس أثر وتحديد، انقرائيتيا
، المستيدؼ الكتاب مف مختمفة موضوعات مف، ((Cloze-Testكموز بأسموب تتمة اختبارات
طالب  (393بمغت)، األساسي الصؼ التاسع طمبة مف عشوائية عينة عمى االختبارات ووزعت
 نتائج أشارت وقد .الخامسة لمنطقة عماف والتعميـ التربية لمديرية التابعة المدارس في، وطالبة
( %17.875وأف)، اإلحباطي نقرائيةاال مستوى ضمف يقعوف الطمبة مف%(  72.5)أف الدراسة
، مستقؿ انقرائيةمستوى  ضمف مف الطمبة%(  9.625)و، تعميمي انقرائية مستوى ضمف يقعوف

 ىذا، لجنس الطالب القارئ تعزى إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ إلى النتائج كما أشارت
 وأوصت، انقرائيتيا مستوى وفؽ متدرجة ليست الكتاب في القرائية النصوص أفإلى  باإلضافة
 .اإلسبلمية التربية كتب تصميـ ومعايير مواصفات ضمف نقرائيةاال باعتماد الدراسة

  م(:2011) دراسة الشنطي .5
ىدفت إلى معرفة مدى التوافؽ بيف ثقافتي الصورة والكممة في محتوى كتاب العموـ  

كمعيار لمجودة مف خبلؿ تحديد أنماط الصور  بجزأيو لمصؼ الرابع األساسيالفمسطيني 
وخصائصيا المتضمنة في محتوى كتاب العموـ الفمسطيني لمصؼ الرابع األساسي بجزأيو األوؿ 

ومف خبلؿ الوقوؼ عمى بياف مستوى انقرائية الصورة والكممة في الكتاب وعبلقة ذلؾ ، والثاني
حيث قامت الباحثة بإعداد اختباريف ، الباحث المنيج الوصفي التحميميواستخدـ ، سنبمتغير الج

حيث تـ اختيار عينة ، لتحديد مستوى قراءة الصورة والكممة لدى تبلميذ الصؼ الرابع األساسي
وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الرابع األساسي مف مدارس مختمفة غرب  اً يذتمم (240)الدراسة مف

 وقد توصؿ الباحث مف خبلؿ دراستو إلى، تمميذة (120و)، اً تمميذ (120وتـ تقسيميـ إلى)، غزة
 ار%( لدرجات اختب83,6) النسبي بمغ الوزفحيث  مدى التوافؽ بيف ثقافتي الكممة والصورة

الصورة والكممة لدى تبلميذ الصؼ الرابع األساسي الكمي وىي  انقرائيةالتعرؼ عمى مستوى 
 يالفمسطين العموـ كتاب محتوى في المتضمنة الكممة قراءة مستوى يقؿ الكما ، نسبة مرتفعة

 ال أي، تربوياً  مقبوؿ افتراضي كمعدؿ %(75 (عف ياألساس لرابعا الصؼ لدى تبلميذ بجزأيو
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 داللة ذات جوىرية فروؽ يوجد ال أي، الكممة انقرائية مستوى الختبار درجة (22,5عف) يقؿ
 قراءة الكممة ومستوى قراءة الصورة لدى التبلميذ. مستوى اختبار درجات متوسط بيف إحصائية

  (:م2010الحويطي) دراسة .6
 في األساسي السادس لمصؼ التاريخ كتاب انقرائية قياس إلى التعرؼ ىدفت الدراسة 
ولتحقيؽ ، والمعدؿ الدراسي لمطمبة، الجنس مثؿ المتغيرات ببعض ذلؾ عبلقةو  ةغز  محافظة

 ( طالب379عمى عينة مكونة مف ) التتمة )كموز( الذي طبؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ اختبار
، طالبة مف المدارس الحكومية( 95) و اً ( طالب187غزة وتـ تقسيميـ إلى ) وطالبة مف محافظة

درجات الطمبة وقعت ضمف المستوى  مف %(47.55) نسبتو ما أف عف النتائج وأسفرت
%( وقعت ضمف المستوى 20و)، %( وقعت ضمف المستوى التعميمي32.45و)، اإلحباطي
وذلؾ يعني بأف كتاب التاريخ لمصؼ السادس األساسي غير مناسب لمقدرة القرائية ، المستقؿ
 انقرائيةفي درجة  (α  =0.05) مستوىعند كما تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية  .لمطالب

 لصالح الجنس متغير إلى تعزى األساسي النصوص التاريخية في كتاب التاريخ لمصؼ السادس
  مستوى عند داللة إحصائية ذات ارتباطية عبلقة وجود اتضح كما، اإلناث

(α  =0.05) وكانت ىذه التاريخية النصوص انقرائية ودرجة لمطمبة الدراسي المعدؿ بيف 
 النصوص انقرائية زيادة درجة إلى يؤدي لمطمبة الدراسي المعدؿ زيادة أف بمعنى، يجابيةإ العبلقة

 .األساسي السادس لمصؼ التاريخ كتاب في التاريخية
 : (م2009دراسة أبو جحجوح ) .7

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف جودة النصوص العممية في كتاب العمـو لمصؼ الرابع  
وقياس درجة ، وبياف مستوى معرفة المعمميف بخصائص النص العممي الجيد، األساسي بفمسطيف

وقاـ ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، نصوص كتاب العمـو لمصؼ الرابع األساسي انقرائية
واختبار خصائص ، الباحث ببناء ثبلث أدوات بحثية ىي: قائمة بخصائص النص العممي الجيد

نصوص كتاب العمـو  انقرائيةواختبار ، النص الجيد لمعممي عمـو الصؼ الرابع األساسي
وتـ اختيار عينة عشوائية مف معممي ومعممات مبحث العموـ ، اسيلتبلميذ الصؼ الرابع األس

كما تـ اختيار عينة عنقودية مف تبلميذ ، ومعممة معمماً  (40) لمصؼ الرابع األساسي قواميا
إلى قائمة بخصائص  الدراسةوطالبة. وخمصت  اً ( طالب680ميا )الصؼ الرابع األساسي قوا

وأظيرت أف ، توزعت عمى خمسة مجاالت حيث، نص الجيد تكونت مف سبعيف خاصيةال
 %(45.3كما أظيرت أف نسبة )، %(61مستوى معرفة معممي العمـو بتمؾ الخصائص بمغ )
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نصوص  انقرائيةمف تبلميذ الصؼ الرابع األساسي تقع في المستوى اإلحباطي مف مستويات 
.  كتاب العمـو

  م(:2008) دراسة جوارنة .8
 لمصؼ والوطنية االجتماعية التربية كتاب انقرائية مستوى إلى التعرؼ الدراسةىدفت  
 النصوص ترتيب معرفة إلى باإلضافة نقرائيةدرجة اال في الجنس أثر وتحديد، األساسي الرابع
 اختبارات أربعة بإعداد الباحث قاـ الدراسة أىداؼولتحقيؽ ، الكتاب في انقرائيتيا درجة حيث مف
 عينة عمى بقتطُ  توانقرائي مستوى لقياس المقرر في الكتاب مختمفة موضوعات مف( كموز) تتمة
 انقرائية مستوى في الطمبة أداء أف الدراسة نتائج أظيرت وقد، وطالبة طالب (300) مف مكونة
 الذكور بيف إحصائية داللة ذات فروقاً  ىناؾ وأف، المستوى اإلحباطي ضمف كانت الكتاب
 ليست الكتاب في القرائية النصوص وأف اإلناث الكتاب لصالح انقرائية درجة في واإلناث
 .انقرائيتيا مستوى في متدرجة

  م(:2007) دراسة العنزي  .9
 السادس لمصؼ، اإلسبلمية التربية كتاب انقرائية مستوى إلى التعرؼ الدراسة ىدفت   

 تكوف بحيث، ومشرفييا اإلسبلمية التربية معممي نظر وجية مف، الكويت دولة في المتوسط
 الصؼ كتاب موضوعات وجميع، ومعممة معمماً ( 53)و، مشرفاً ( 11مف) الدراسة مجتمع
 انقرائية لقياس األحكاـ طريقة استخداـ وتـ، اً موضوع (27) عددىا والبالغ، بجزأيو السادس
 نتائج الدراسة أف وأشارت، سمبية فقرة( 30تكونت مف) استبانة تصميـ خبلؿ مف وذلؾ، الكتاب

 إيجابية المشرفيف اتجاىات كانت بينما، المستيدؼ الكتاب نحو سمبية جاءت المعمميف اتجاىات
 .نفسو الكتاب نحو
  (:David,2006) دراسة دافيد  .10

، جامايكا في الثانوية لممرحمة العمـو كتب انقرائية مستوى قياس إلى التعرؼ الدراسة ىدفت 
 ىذه وطبقت، الدراسة ليذه كأداة التتمة واختبار، التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ وقد

 كتاباً  أف النتائج وأظيرت، وآخرىا ووسطياالكتب  أوؿ مف اختيرت نصوص ثبلثة عمى الدراسة
 متدنية قيمة ذات فيي الكتب باقي أما، نقرائيةمستوى اال حيث مف الطبلب يناسب فقط واحداً 

 .الثانوية المرحمة في لمطبلب
  م(:2004) والعريميدراسة أمبوسعيدي   .11
 طمبة عمى المقرراف العربية والمغة األحياء كتابي انقرائية قياس إلى التعرؼ الدراسة هدفت  

، بالجنس نقرائيةاال عبلقة تقصي إلى ىدفت كما، فعما سمطنة في الثانوي الصؼ األوؿ
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 الكتب انقرائية مستوى لمعرفة كأداة( كموز)التتمة اختبار استخداـ تـو ، الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ
%( 56) أف إلى الدراسة نتائج أشارتا كمو ، وطالبة طالٍب  (209) مف عينة مكونة عمى طبؽ
 المستوى في%( 12)و التعميمي المستوى في( %32)و المستقؿ المستوى في كانت العينة مف

 المستوى في واإلناث الذكور بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود النتائج بينت كما، اإلحباطي
 ما في أما، الذكور لصالح النتيجة فكانت اإلحباط في مستوى أما، اإلناث لصالح المستقؿ
 الجنسيف.  بيف فروؽ يوجد فبل التعميمي المستوى يخص
  (:(Thompson,2002دراسة تومسون   .12

( كتب لمفيزياء التي تدرس 7( نشاطًا مخبريًا في )39ىدفت الدراسة إلى تحميؿ محتوى ) 
وكاف اليدؼ مف ذلؾ معرفة ، مدارس المرحمة المتوسطة في الواليات المتحدة األمريكيةفي 

وقد ، الباحث معادلة فميش كأداة لقياس االنقرائية وقد استخدـ، مستوى انقرائية ىذه األنشطة
أظيرت النتائج عمى أف مستوى انقرائية األنشطة المخبرية كاف في المستوى القياسي المناسب 

 تمؾ المرحمة. لسف طمبة
سماعيل) دراسة بقحوص .13  : (م2001وا 

 الثانوية المرحمة طمبة عمى المقرر والبيئة الحية الكائنات كتاب انقرائية إلى قياس ىدفت 
 ترتيب التعرؼ عمى مدى وكذلؾ، نقرائيةاال درجة في الطمبة جنس أثر وتحديد، بدولة البحريف

 اختبارات نوع مف اختبارات خمسة تصميـ تـحيث ، الكتاب في انقرائيتيا درجة النصوص حسب
 عينة حيث تكونت، ذلؾ الكتاب انقرائية لقياس المقرر الكتاب في مختمفة موضوعات التتمة مف
 الدراسة نتائج وقد أظيرت، ثانوية مدارس أربع عمى موزعيف وطالبة اً طالب (325) الدراسة مف

، اإلحباطي ضمف المستوى تقع التتمة اختبارات في الدراسة  عينة أداء طمبة غالبية أف
 المستوى في أداؤىا كاف مف الطمبة قميمة ونسبة، التعميمي المستوى ضمف الطمبة مف%( 25و)

 النصوص انقرائية درجة بيف داللة إحصائية ذات فروؽ وجود النتائج أظيرت كما، المستقؿ
 متدرجة ليست الكتاب في القرائية النصوص وأف، اإلناث ولصالح الجنس الختبلؼ تبعاً  القرائية
 .انقرائيتيا درجة وفؽ
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 ميق العام عمى الدراسات السابقة:التع 3.3
 أنيا ذات تبيف عمييا االطبلع مف الباحث تمكف التي السابقة الدراسات مراجعة بعد  
 محتواىا عف والكشؼ، أنيا ركزت عمى انقرائية الكتب الدراسية أي، الحالية بالدراسة صمة

 حيث أوصت، الدراسية الكتب النصوص القرائية لتمؾ تمؾ قراءة عمى الطبلب وقدرة، وتحميميا
 الدراسات بيف العبلقة أف إلى الباحث وقد توصؿ، الدراسية الكتب بانقرائية باالىتماـ معظميا
ف اختمفت، وثيقة عبلقة الحالية والدراسة السابقة ، األداة وحجـ العينة نوعية في بعضيا مع وا 
 :ذلؾ تفصيؿ يمي وفيما
 حيث كانت أحدثيا دراسة الرويس وآخروف، تـ إجراء تمؾ الدراسات في فترات زمانية متباينة .1

 . (ـ2014) آؿ رقيب ودراسة (ـ2015)
أماكف وبيئات تعميمية مختمفة مما يؤكد أىمية دراسة انقرائية  في تـ إجراء تمؾ الدراسات .2

أف موضوع ، عمى تمؾ الدراسات ومف خبلؿ اطبلع الباحث جدو حيث ، الكتب المدرسية
انقرائية وتحميؿ وتقويـ الكتب المدرسية حظي باىتماـ كثير مف الباحثيف خبلؿ فترات زمنية 

 سواء كاف ذلؾ في بيئات تعممية عربية أو أجنبية .، طويمة
بتحميؿ  لمدراسات السابقة اىتماـ الدراسات األجنبية  السابؽ عرضالمف خبلؿ الباحث الحظ  .3

الكتب والبحث في انقرائيتيا منذ زمف بعيد بينما كانت الدراسات العربية حديثة نسبيًا إذا ما 
وىذا يؤكد عمى حرص الدراسات العربية عمى البحث دائمًا عمى ، قورنت بالدراسات األجنبية
 يرفع مف مستوى طبلبيـ.ساعد عمى تذليؿ الكتب المدرسية و الرقي والمواكبة لكؿ جديد ي

قياس انقرائية الكتب المدرسية المتنوعة  إلىىدفت جميع الدراسات السابقة في المحور األوؿ  .4
في الرياضيات لمصفوؼ  (ـ2015) وآخروف، مثؿ دراسة الرويس، في مراحؿ تعميمية مختمفة
، ـ( لمصفوؼ العميا لممرحمة االبتدائية2014) ودراسة البصيص، العميا لممرحمة االبتدائية

ودراسة أبو ، ـ(2011الشنطي) ودراسة، ـ( لمصؼ الخامس2013) رحاف وجبرافودراسة س
مف ودراسة كٍؿ ، (David,2006) ودراسة دافيد، ـ( لمصؼ الرابع األساسي2009) جحجوح
ـ( لمصؼ السادس المتوسط في 2007) ـ( لمصؼ التاسع األساسي والعنزي2012) الخالدي
 جوارنة و، لمصؼ السادس في كتاب التاريخ ـ(2010) والحويطي، التربية اإلسبلميةكتب 

( لممرحمة المتوسطة في (Thompson,2002وتومسوف ، ـ( لمصؼ الرابع األساسي2007)
تابي األحياء و ـ( لمصؼ األوؿ الثانوي في ك2004) وأمبوسعيدي والعريمي، كتب الفيزياء
سماعيؿو ، المغة العربية الكائنات الحية  لطمبة المرحمة الثانوية في (ـ2001) بقحوص وا 

 والبيئة.
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الخاصة بالمغة انقرائية الكتب المدرسية  إلى ىدفت جميع الدراسات السابقة في المحور الثاني .5
 محمود دراسةو ، (ـ2013) دراسة نصر واإلبراىيميو ، (ـ2014) آؿ رقيب دراسة مثؿ
 الرشيدي، ـ(2009) و زىرةأبة دراسو ، (ـ2011) ومومني مومني دراسةو ، (ـ2012)
، ـ(2002) دراسة سميمافو ، ـ(2002) دراسة الناجيو ، (ـ2004) دراسة سميـو ، ـ(2005)
فجميع الدراسات السابقة اختصت ، (ـ2000) نجادات دراسةو ، ـ(2001) دراسة البسيونيو 

 في قياس انقرائية المغة العربية في مراحؿ تعميمية مختمفة.
اختصت في قياس انقرائية النصوص بالمغة ، (Kithinji & Kass, 2010) دراسة أما  .6

لقياس انقرائية القصص في الكتب المقررة بالمغة  ((Zoraboz,2007 دراسةو ، اإلنجميزية
 التركية.

واستخدمت أداة الدراسة ، أغمب الدراسات في المحور األوؿ استخدمت المنيج الوصفي .7
ـ( ودراسة 2015) مثؿ دراسة الرويس وآخروف اختبار التتمة لمكشؼ عف مستويات االنقرائية

، ـ(2011ودراسة الشنطي )، ـ(2013) ودراسة سرحاف وجبراف، ـ(2014) البصيص
 ودراسة أمبوسعيدي والعريمي، ـ(2010) ودراسة الحويطي، ـ(2012ودراسة الخالدي )

معظميا استخدمت اختبار التتمة وىناؾ  أفأي ، (David,2006) ودراسة دافيد، ـ(2004)
بؿ استخدمت باإلضافة الختبار التتمة اختبار ، بعض الدراسات لـ تكتفي باختبار التتمة

والشكؿ البياني لفراي والمعادالت ، (ـ2009خصائص النص الجيد مثؿ دراسة أبو جحجوح )
تشافكف  اسة( ودر (Thompson, 2002االنقرائية وتحميؿ المحتوى مثؿ دراسة تومسوف 

((Chavkin,1997 مثؿ العنزي )(ـ2007) وطريقة األحكاـ لقياس االنقرائية )استبانة . 
أما الدراسات في المحور الثاني فقد استخدمت المنيج الوصفي وأداة الدراسة كانت اختبار  .8

 مومني دراسةو ، (ـ2013) واإلبراىيمي دراسة نصرو ، ـ(2014) التتمة مثؿ دراسة آؿ رقيب
، ـ(2009زىرة ) أبو دراسةو ، (Kithinji & Kass, 2010)دراسةو ، (ـ2011) ومومني
 الناجي ودراسة، ((Zoraboz,2007 ودراسة، ـ(2008دراسة أحمد )و ، ـ(2005) الرشيدي

كما إف ىناؾ دراسات استخدمت أدوات متنوعة في ، ـ(2002) دراسة سميمافو ، ـ(2002)
حيث استخدمت مجموعة مف اختبارات التكممة  (ـ2004) سميـ دراسة قياس االنقرائية مثؿ

 ـ( استخدمت2001ودراسة البسيوني)، خراجيش ومعادلة فراي ومقياس مستوى اإلومعادلة فم
والمعادالت االنقرائية ، (واختبار الفيـ القرائي نوعيف مف االختبارات التحصيمية)اختبار التتمة

، المحتوى تحميؿ استخدـ أسموب (ـ2000) نجادات ودراسة، التي تـ بنائيا خبلؿ الدراسة
 .االنقرائية مستوى لتحديد واستبانة كمبيوتر برنامج قامت بإعداد (ـ2012) محمود دراسة
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رغـ تنوع المراحؿ الدراسية التي ، اختمفت نتائج الدراسات السابقة مف حيث مستوى انقرائيتيا .9
المحوريف مراحؿ تعميمية حيث تناولت الدراسات السابقة في كبل  تـ قياس انقرائية الكتب

عدادي وجامعي فأغمب الدراسات تؤكد عمى وقوع معظـ الكتب ، مختمفة منيا ابتدائي وا 
 ودراسة الخالدي، ـ(2014) البصيص المدرسية في المستوى اإلحباطي مثؿ دراسة

 دراسة جوارنةو ، (ـ2009)دراسة أبو جحجوح و ، (ـ2010) الحويطي دراسةو ، ـ(2012)
 مومني دراسةو ، (ـ2012) دراسة محمودو ، (ـ2013) واإلبراىيمي دراسة نصرو ، ـ(2007)

ـ( وىناؾ مف 2005) الرشيديودراسة ، ـ(2009زىرة ) أبو دراسةو ، (ـ2011) ومومني
 أف ـ( توصمت إلى2015) الرويس وآخروف الدراسات توصمت لنتائج عكس ذلؾ مثؿ دراسة

 التعميمي. ىو المستوى الثبلثة لمػصفوؼ المطػورة الرياضػيات كتػب انقرائية مستوى
اختمفت جميع الدراسات السابقة في تناوليا عينة الدراسة أو في اختيارىا سواء كانت العينة  .10

ورغـ ، مف فئة المعمميف أو فئة الطبلب أو فئة الموضوعات التي تحتوييا الكتب المدرسية
والتحقؽ مف ، الكتب المدرسيةجمعت جميع الدراسات السابقة عمى ضرورة مراجعة أذلؾ 

واعتماد االنقرائية مقياسًا ومعيارًا عند تصميـ ، مدى مناسبتيا لممرحمة الدراسية التابعة ليا
مدى أىمية تدرج الدروس في الكتاب  إلىوكما أشارت تمؾ الدراسات ، الكتب المدرسية

ف ىناؾ دراسات أومراعاة أف تكوف الكتب المدرسية مناسبة لكبل الجنسيف كما ، المدرسي
التي يتضمنيا الكتاب المدرسي كما ، تطالب بالتركيز عمى ميارات الفيـ القرائي المناسبة

 تشجع المعمميف عمى التركيز عمييا.
 (Cloze-Test) ةاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداميا اختبار التتم .11

ـ( ودراسة سرحاف وجبراف 2014) البصيصـ( ودراسة 2015) مثؿ دراسة الرويس وآخروف
 ـ( ودراسة  الحويطي2012ودراسة الخالدي )، ـ(2011ودراسة الشنطي )، ـ(2013)
ودراسة ، (David,2006) ـ(  ودراسة دافيد2004) ـ( ودراسة أمبوسعيدي والعريمي2010)

 ومومني مومني دراسة، (ـ2013) دراسة نصر واإلبراىيميو ، ـ(2014) آؿ رقيب
ودراسة ، ـ(2009زىرة ) أبو دراسةو ، (Kithinji & Kass, 2010) دراسة، (ـ2011)

 الناجي ودراسة، ((Zoraboz,2007ودراسة ، ـ(2008دراسة أحمد )و ، ـ(2005) الرشيدي
 ـ(.2002) دراسة سميمافو ، ـ(2002)
نوعيف مف  ـ(التي استخدمت2001) كما تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة البسيوني .12

حيث ىذه الدراسة الوحيدة مف ، (واختبار الفيـ القرائي التحصيمية )اختبار التتمةاالختبارات 
واختمفت عف الدراسة ، الدراسات السابقة التي استخدمت اختبار التتمة واختبار الفيـ القرائي
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نيا استخدمت نتائج االختباريف وبطاقة تحميؿ لكؿ نص قرائي )المتغيرات في أالحالية 
)التتمة والفيـ  ف الدراسة الحالية اكتفت باالختباريفأإال ، معادالت انقرائية المغوية( في بناء

 حيث استخدـ الباحث في الدراسة الحالية اختبار التتمة قبؿ اطبلع أفراد العينة، القرائي(
)النصوص القرائية( واختبار الفيـ القرائي بعد اطبلع أفراد العينة  )الطمبة( عمى عينة الدراسة

كما تتميز الدراسة الحالية عف تمؾ الدراسات السابقة ، )النصوص القرائية( الدراسة عمى عينة
كما ، لصؼ الرابع األساسيافي إعداد قائمة مف ميارات الفيـ القرائي المناسبة لدى طمبة 

ـ( في تناوليا لعينة الدروس حيث تناولت 2001) تميزت الدراسة الحالية عف دراسة بسيوني
دروس كتاب "لغتنا الجميمة" لمصؼ الرابع األساسي بصورة عشوائية لمعرفة   الدراسة الحالية

 مدى تدرج الدروس في ذلؾ الكتاب في ضوء انقرائيتيا.
نيا تيدؼ إلى الكشؼ عف مستوى أتتميز الدراسة الحالية عف جميع الدراسات السابقة ب .13

وىي بذلؾ أوؿ دراسة ، انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة " لمصؼ الرابع األساسي في فمسطيف
عمى حد عمـ  -تناولت دراسة انقرائية ذلؾ الكتاب ولـ يسبؽ قبؿ ذلؾ الكشؼ عف انقرائيتو

رغـ أىمية ىذا الكتاب في ذلؾ الصؼ الذي يمثؿ حمقة وصؿ بيف المرحمة  -الباحث
حمة وباإلضافة إلى ذلؾ مازاؿ ىذا الكتاب في مر ، األساسية الدنيا والمرحمة األساسية العميا

مما يعطي صورة واضحة حوؿ ، مما تفيد نتائج ىذه الدراسة في تقييـ ذلؾ الكتاب، التجريب
 الوقوؼ عمى ثغرات ذلؾ الكتاب.في انقرائيتو مما يساعد مؤلفيو 

ف إلى أ ف ىناؾ دراسات توصمتأتبيف لمباحث مف خبلؿ اطبلعو عمى الدراسات السابقة   
كما أف ىناؾ عبلقة قوية ، ختيار الموضوعات المناسبةالكتب المدرسية تفتقر لمصبلحية في ا

كما تبيف لمباحث اف لغة الكتاب ميما كانت ، بيف االنقرائية وما يمتمكو الطفؿ مف ميارات فرعية
ف تكوف لغتو في قدرات الطالب القرائية لكي يتوفؽ في تحصيمو أالموضوعات التي يحتوييا البد 

ـ( بضرورة التركيز عمى ميارات الفيـ 2013لخالدي)كما نادت دراسة سرحاف وا، الدراسي
القرائي مما دفع الباحث لبناء قائمة ميارات الفيـ القرائي المناسبة لمصؼ الرابع األساسي الذي 

 مف خبلؿ القائمة استطاع إعداد اختبار فيـ قرائي مناسب لطمبة الصؼ الرابع األساسي.
 اآلتيالنحو الدراسات السابقة بصورة عامة عمى الباحث من  هتمخيص ما استفاد:- 
 .تأكيد فكرة وأىمية الدراسة 
 .تحديد موقع الدراسة الحالية مف تمؾ الدراسات السابقة 
 .تحديد المنيج المتبع 
 .تحديد مفيـو االنقرائية 
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 .تحديد بعض العوامؿ المؤثرة في انقرائية المغة العربية والمواد المختمفة 
  عينة الدراسة)الطمبة/ الموضوعات القرائية(.كيفية اختيار 
 .)تصميـ أداة الدراسة)اختبار التتمة /اختبار الفيـ القرائي 
 حصائية.تحديد األساليب اإل 
 .كيفية تفسير النتائج ومناقشتيا 
 بعض المراجع المفيدة لموضوع الدراسة الحالية. إلى التوصؿ 
 العربية التربوية المكتبة تعانيو لما، الحالية بالدراسة لمقياـ ممحة الحاجة تبدو عاـ وبوجوٍ      
 الحمقة في العربية المغة كتب انقرائية تناولت التي، الدراسات مف النوع مثؿ ىذا في االفتقار مف

  األساسي. التعميـ األولى
-يجد لـ الباحث أف إلى وباإلضافة، المختمفة التعميمية المواد باقي عمى انعكاسات مف ليا ولما
المغة العربية في  كتب انقرائية مستوى عف تناولت الكشؼ محمية دراسات -الباحث حد عمـ عمى
 عمى ليتعرؼ "لغتنا الجميمة" كتاب الباحث اختار حيث، األساسي التعميـ مف األولى الحمقة
 فيو تبنى الذي المفصؿ بمثابة األساسي الرابع الصؼ ألف وذلؾ، الكتاب انقرائية ىذا مستوى
 يقدـ الدراسة وبيذه، والحياتية الدراسية رحمتو في الطالب يستخدميا سوؼ التي، القرائية الميارات
 .لطبلبنا ايجابية بنتائج الخروج أجؿمف ، المناىج واضعي إلى رسالة الباحث
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

ىذا الفصؿ عرضًا إلجراءات الدراسة التي تـ إتباعيا والتي ىدفت  في الباحث تناوؿ 
حيث ، األساسي الرابع الصؼ طمبة لدى "الجميمة لغنتا" كتاب انقرائية التعرؼ إلى مستوى

التي تـ الفصؿ منيجية الدراسة وطريقة اختيار العينة وأدوات الدراسة  يستعرض الباحث في ىذا
باإلضافة إلى خطوات الدراسة واألساليب اإلحصائية التي تـ ، إعدادىا وطريقة تنفيذىا

 استخداميا.

 :الدراسةمنيج  4.1
  .الوصفي التحميمي المنيج الباحث استخدـ
 : مجتمع الدراسة 4.2
 :اآلتي الدراسة مف مجتمع فتكوّ 

المدارس  في األساسي الرابعالصؼ  طمبة جميع مف لمدراسة المجتمع األصمي فتكوّ  الطمبة:
، ( بنيف وبناتـ2016 -ـ2015الدراسي) لمعاـ الدولية  في محافظة رفح وكالة الغوثلالتابعة 

 والجنس.، والُشَعب، والجدوؿ اآلتي يبيف توزيع افراد مجتمع الدراسة عمى المدارس
  وعدد الشعب، مجتمع الدراسة بحسب الجنس وعدد المدارس فرادأتوزيع (: 4 .1جدول )

 عدد التالميذ عدد الشعب عدد المدارس الجنس
 2035 52 10 ذكور
 2987 75 19 إناث

 5022 127 29 المجموع

الجزء الثاني  "لتي يحتوييا كتاب "لغتنا الجميمةىي جميع النصوص القرائية ا النصوص القرائية:
(. باستثناء اآليات ـ2016 -ـ2015) الصؼ الرابع األساسي لمسنة الدراسيةعمى طمبة  المقرر
ألف مثؿ ىذه الموضوعات تتطمب  ؛وتدريبات الكتاب، والمحفوظات، واألحاديث النبوية، القرآنية

 :لتالي، كما يتضح مف الجدوؿ ااطبلع أفراد العينة عمييا مسبقاً 
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 موضوعات كتاب "لغتنا الجميمة" الجزء الثاني لمصف الرابع الساسي لمعام الدراسي(: 4 .2جدول )
 (م2016 -م2015)

 الموضوعات المقررة م الموضوعات المقررة م الموضوعات المقررة م
 حذار من الغرور -9 من غرائب الحيوان -5 الحرية -1
 باقة ورد -10 والثعمبالديك  -6 ما أغمى عيوننا -2
 األمومة عند الطيور -11 الغداء والصحة -7 رحمة إلى عكا -3
 نادرة وطرفة -12 الصديق الجاىل -8 حكمة اليوم -4

 

 :عينة الدراسة 4.3
 الصؼ طمبة مف طبقية عشوائية بطريقة الطمبة عينة باختيار لقد قاـ الباحث ة:الطمب عينة
 ـ/2015الدراسي) لمعاـ في محافظة رفح الدولية الغوثوكالة مدارس  األساسي في الرابع

  التالي:كما يتضح مف الجدوؿ  ،(ـ2016

 

   من الطمبة توزيع عينة الدراسة(: 4 .3جدول )

 (100بواقع) طالباً  (222) أف المجموع الكمي لعينة الدراسة بمغ السابؽويتضح مف الجدوؿ 
ثبلث مدارس لمبنيف وثبلث ، مدارس طالبة موزعيف عمى ستة شعب في ست (122و) طالٍب 

 .مدارس لمبنات
   النصوص القرائية: عينة

، لمكتاب المقرر النصوص القرائية  الدراسة مف عينة اختيار العشوائية في الطريقة الباحث اتبع
 عينة يبيف (4.4) رقـ التالي والجدوؿ، نصاً ىا ثبلث نصوص مف أصؿ اثنا عشر دوعد

 الرابع الصؼ طمبة عمى المقرر" الجميمة لغتنا" كتاب مف اختيارىا تـ التي القرائية النصوص
  التالي:كما يتضح مف الجدوؿ  ،األساسي

 
                

 المجموع الكمي عدد الطالبات مدارس البنات عدد الطمبة مدارس البنين
 77 41 بنات الخنساء البتدائية 36 د ذكور البتدائية

 76 48 بنات الرازي البتدائية ب 28 ذكور ابن خمدون اإلعدادية
 69 33 زىرة المدائن اإلعدادية 36 ذكور ابن الييثم البتدائية

 222 122 المجموع  100 المجموع 
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 عينة الدراسة من الموضوعات القرائية (: 4 .4جدول )

 الصفحة ترتيبو في الكتاب عنوان الموضوع الرقم
 (29) الدرس الرابع حكمة اليوم -1
 (58) الدرس السابع الغداء والصحة -2
 (83) الدرس العاشر باقة ورد -3

%( مػػف عػػدد الموضػػوعات 25أف نسػػبة تمػػؾ الموضػػوعات بمغػػت )السػػابؽ  ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ
 وىي عينة ممثمة لموضوعات الكتاب.، القرائية في الكتاب

 :القرائي الفيم ميارات قائمة 4.4
 لمخطوات اآلتية: تـ بناء قائمة ميارات الفيـ القرائي وفقاً 

المناسبة لدى طمبة  تحديد ميارات الفيـ القرائي في مستوياتو المختمفةاليدف من القائمة: 
الصؼ  لطمبة المناسبة القرائي الفيـ ميارات بحصر الباحث حيث قاـ، الصؼ الرابع األساسي

 : وىي الميارات ىذه الشتقاؽ المصادر مف االستعانة بالعديد وتـ، الرابع األساسي

 ذات الصمة بميارات القراءة والفيـ  دراسة األدبيات ومراجعة البحوث والدراسات السابقة
 .القرائي ومستوياتو المختمفة

 لغتنا الجميمة" لمصؼ الرابع األساسي.تدريس النصوص القرائية في كتاب" مراجعة أىداؼ 
  مقابمة بعض معممي ومشرفي المغة العربية في المرحمة األساسية واالستفادة مف آرائيـ حوؿ

 .ميارات الفيـ القرائي المناسبة لطمبة الصؼ الرابع األساسي
 صؼ الرابع األساسي.االطبلع عمى محتوى دروس القراءة المقررة عمى طمبة ل 

الفيـ  مستوىي: وى، القرائي لمفيـ الخمسة المستويات تتضمف بإعداد قائمة الباحث وقاـ     
 كما، (4) ممحؽ رقـ قائمة في وضعيا وتـ، اإلبداعي، يوالتذوق، والناقد، واالستنتاجي، الحرفي
 عف فضبلً ، منيا اليدؼ وكذلؾ، الدراسة مف اليدؼ توضح بمقدمة القائمة ىذه الباحث استيؿ
 القرائي. الفيـ لميارات اإلجرائي التعريؼ

 

 :لتأكد من صدق القائمة من خالل التحكيما
لمتأكد مف صدؽ القائمة تـ عرضيا بصورتيا المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف 

مف  الباحث وطمب، (1كما في الممحؽ رقـ ) حيث تـ عرضيا عمى ثبلثة عشر محكماً ، صدقيا
 :ييم فيما رأييـ عف يعبر بما (√)عبلمة بوضع وذلؾ، القائمة حوؿ الرأي إبداء الخبراء ىؤالء
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 القرائي الفيـ مستويات مف مستوى كؿ مع الفرعية الميارات اتساؽ مدى .  
 لطمبة الصؼ الرابع األساسي الميارات ىذه مف ميارة كؿ مناسبة مدي. 
 لطمبة الصؼ الرابع األساسي الميارات ىذه ميارة مف كؿ أىمية مدى.   
 الميارات ليذه المغوية الصياغة سبلمة.  
 القائمة ىذه ضبط مف لمزيد مناسباً  ترونو ما تعديؿ أو حذؼ أو إضافة . 

 لبلحتكاـ وذلؾ، يالقرائ الفيـ لميارات النسبي الوزف حساب تـ الوزن النسبي لقائمة الميارات:
 بعض الختيار اً معيار  الباحث حدد ولقد، تالميارا بعض ىذه استبعاد في النسب ىذه إلى

 تتراوح بنسب المحكميف بيف اتفاؽ بنسبة التي حظيت الميارات وىي، القرائي الفيـ ميارات
 : اآلتية وفؽ المعادلة ذلؾ حساب وتـ، % 100 إلى % 80مف

 الوزن النسبي=
 100×  1×3+ك2×2+ك3×1ك

 القيمة العظمى لموزن النسبي

 (.133ص، ـ1998، طعيمة) 3×المحكميف عدد = النسبي لموزف العظمى القيمة إف حيث

 .39=3( ×13أي عدد المحكميف)        
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 القرائي الفيم لميارات النسبي الوزن(: 4 .5جدول )

 
 
 
 

 م

 
الرابع ميارات الفيم القرائي الالزمة لطمبة الصف 

 األساسي.
 

 مدى األىمية
  

الوزن 
 النسبي

 
الوزن 
النسبي
% 

ميمة 
 جداً 

 ميمة
ميمة 
الى حد 
 ما

  أوًل / مستوى الفيم الحرفي                 
 280.0 028.0. 3 1 9 تحديد المعنى مف سياؽ الجممة 1
 290.0 029.0. 1 8 .1 تحديد مضاد الكممات 8
 .2.01 .02.1. 8 1 .1 والمثنى والجمعالتمييز بيف المفرد  3
 .2.01 .02.1. 1 3 9 تحديد األزمنة واألمكنة الواردة في المقروء 0
 290.0 029.0. 1 8 .1 تحديد أسماء الشخصيات الواردة في النص 0
 .2.01 .02.1. 8 1 .1 تحديد الفكرة الرئيسة في النص 6

  ثانيًا/ مستوى الفيم الستنتاجي
 20016 02061. 8 8 9 العبلقة بيف السبب والنتيجةاستنتاج  .
 280.0 028.0. 8 3 2 القيـ واالتجاىات مف النص جاستنتا 2
 290.0 029.0. 1 8 .1 عنواف مناسب لمموضوع جاستنتا 9

  ثالثاً/ مستوى الفهم الناقد
 20061 02061. 1 0 2 التمييز بيف الحقيقة والرأي في المقروء .1
 290.0 029.0. 1 8 .1 عمى وجية نظر الكاتباالستدالؿ  11
 280.0 028.0. 8 3 2 التمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع وماال يتصؿ 18

  رابعاً/ مستوى الفهم االبداعي
 .2.01 .02.1. 1 3 9 جديدة   مسألة أو لموقف بدائل عدة من مناسب حل اختيار 13
 280.0 028.0. 8 3 2 لكممة معينةيحدد أكبر عدد ممكف مف الكممات المرادفة  10

 الصػػػػػػػمة ذات األفكػػػػػػػار مػػػػػػػف ممكػػػػػػػف عػػػػػػػدد أكبػػػػػػػر يحػػػػػػدد   10
 بالموضوع

1. 8 1 .029.0 290.0 

  خامسا/ مستوى الفهم التذوقي
 الكلمةةةات فةةةي اإليحائيةةةة والداللةةةة الجماليةةةة القيمةةةة إدراك 16

 .2.01 .02.1. 1 3 9 والتعبيرات  
 290.0 029.0. 1 8 .1 الحالة الشعورية والمزاجية الُمخيمة عمى النص ؾإدرا   .1
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 : يمي كما القائمة حول آراءىم المحكمون أبدى وقد ىذا
 ( مف ميارات مستوى الفيـ الحرفي إلى ميارات 6اقترح بعض المحكميف نقؿ ميارة رقـ )

لتصبح صياغة الميارة بالصورة  باستنتاج""، "تحديد"مع تبديؿ كممة ، مستوى الفيـ االستنتاجي
 لياوعدّ  " تحديد الفكرة الرئيسة في النص"بداًل مف "استنتاج الفكرة الرئيسة في النص"الحالية 
  .الرأي ىذا وفؽ الباحث

  استنتاج بعض المواقف الواردة تمت إضافة ميارة جديدة في مستوى الفيـ االستنتاجي وىي"
 "األنسب" إلى "مناسبة"كما اقترح بعض المحكميف تغير كممة ، قاـ الباحث بإضافتيا في النص"

في نفس مستوى الفيـ  "استنتاج عنوان مناسب لمموضوع"( والتي تنص عمى 15في ميارة رقـ)
 عدليا وقد استنتاج العنوان األنسب لمموضوع"" :لتصبح الميارة بالشكؿ اآلتي، االستنتاجي

 الرأي. ىذا وفؽ الباحث
  إصدار حكم المحكميف بإضافة ميارة جديدة إلى مستوى الفيـ الناقد وىيقترح أغمب اكما "

 .ما اقترحو المحكميف وفؽ الباحث أضافيا وقد عمى شخصية أو موقف ورد في النص"
 مستوى الفيم التذوقي"بعد  "مستوى الفيم اإلبداعي"المحكميف ضرورة ترتيب  معظـ رأى" 

ويبرروف ذلؾ ، " آخر قائمة ميارات الفيـ القرائي"مستوى الفيم اإلبداعيوبذلؾ يكوف ترتيب 
 .الرأي ليذا الباحث استجاب وقد بالتسمسؿ المنطقي لممستويات

 وىي ميارة  "مستوى الفيم التذوقي"ميارة جديدة إلى عمى إضافة المحكميف  أغمب اتفؽ كما
 إضافتيا.ليذا الرأي وتمت  الباحث استجاب وقد الوارد في النص"ساليب " يحدد نوع األ

 لتكوف القائمة ، وفي النياية استجاب الباحث لما أقترحو وأجمع عميو معظـ المحكميف
 . (5كما في الممحؽ رقـ ) بصورتيا النيائية

 أدوات الدراسة: 4.5
المقرر عمى طمبة الصؼ الرابع  الجميمة " ىدفت الدراسة الى معرفة مستوى انقرائية كتاب" لغتنا

التي دوات ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بإعداد  مجموعة مف األ، ساسي في محافظة رفحاأل
 :ما يميإليو الدراسة وىي ك تيدؼما  ؽيتحق تسعى

 اختبار الفيـ القرائي. 
 اختبار التتمة. 
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  :الفيم القرائي اختبار :ألولىا األداة

 لمخطوات اآلتية: الفيـ القرائي وفقاً  تـ بناء اختبار
  التي استخدمت اختبار الفيـ القرائي كأداة مف أدوات : السابقةالطالع عمى الدراسات

 الدراسة.
  :ى مستوى انقرائية دروس القراءة في كتاب "لغتنا الجميمة" إلالتعرؼ اليدف من الختبار

 .(ـ2016 -ـ2015الجزء الثاني لمعاـ الدراسي)
 ة مسبقاً الفيـ القرائي المعدّ قد تقيد الباحث عند وضع االختبار بقائمة ميارات : أبعاد الختبار 

جمعوا عمى مدى مناسبتيا أالذيف ، مف الباحث والتي تـ تحكيميا مف مجموعة مف المحكميف
 لطمبة الصؼ الرابع األساسي.

 :حيث تمت صياغة اختبار الفيـ القرائي عمى صورة اختيار متعدد  صياغة مفردات الختبار
"حكمة تكوف اختبار الدرس األوؿ وعنوانو  وقد، رمع وضع بطاقة تعميمات خاصة باالختبا

( 15مف ) اء والصحة"ذالغ"و تكوف اختبار الدرس الثاني وعنوانو ، ( مفردة15مف ) اليوم"
وبذلؾ يكوف مجموع  ( مفردة15" مف )باقة ورد"تكوف اختبار الدرس الثالث وعنوانو ، مفردة

 ( مفردة.45مفردات االختبار ككؿ)
 سػؤاؿ لكػؿ الصػحيحة اإلجابػة باختيػار االختبػار عمػى االسػتجابة تتـحيث  :الختبار تصحيح ،

 درجاتػػو وجمػػع، سػػؤاؿ كػػؿ عمػػى درجاتػػو بجمػػع االختبػػار عمػػى المفحػػوص درجػػة احتسػػاب يػػتـكمػػا 
 القػراءة لميػارات المعرفي التحصيؿ توافرمعرفة مدى ل الكمية الدرجة لحساب الميارات جميع عمى
 الترميػػػز فقػػػرة كػػػؿ وتأخػػػذ، فقػػػرة( 45) مػػػف االختبػػػار ويتكػػػوف األساسػػػي الرابػػػع الصػػػؼ طمبػػػة لػػػدى
 صفر.= الخطأ جابةواإل، 1= الصحيحة اإلجابة :اآلتي

  :حيػث تػـ تطبيػؽ االختبػار عمػى عينػة اسػتطبلعية مػف الطمبػة التجربة الستطالعية لالختبـار
مػػف وضػػوح  بيػػدؼ التأكػػد، خػػارج عينػػة الدراسػػة تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػوائية طالبػػاً ( 40قػػواميـ)
 ر.وتحديد الزمف المناسب لئلجابة عف أسئمة االختبا، التأكد مف صدقو وثباتوو  التعميمات

 المتوسط حساب طريؽ عف لبلختبار  الطمبة تأدية زمف حساب تـ: الختبار زمن تحديد  
 الذي الزمنية المدة متوسط زمف فكاف، االستطبلعية العينة أفراد  طمبة تقديـ لزمف الحسابي
 : التالية المعادلة بتطبيؽ وذلؾ، دقيقة( 40) يساوي االستطبلعية العينة أفراد استغرقيا

 :(307ص، ـ1994، التالية)أبو ناىية المعادلة خبلؿ مف االختبار زمف تحديد 
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، االختبار تعميمات عمى والتأكيد، األوراؽ وتوزيع، الطمبة لتييئة، أخرى دقائؽ 5 إضافة تـ وقد
 .دقيقة (45) االختبار لتطبيؽ الكمي الزمف يكوف وبذلؾ

 :أنو عمى االختبار صدؽ( 93ص، ـ 2013) العزاوي ُيعّرؼ التأكد من صدق الختبار :
 مف وضع ما قياس عمى المقدرة لو الصادؽ االختبار أف بمعنى، لقياسو أعد ما االختبار يقيس"

 ولقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االختبار مف خبلؿ: ، "أجمو
عمى مجموعة مف المتخصصيف في مناىج االختبار  عرضقاـ ب حيث صدق المحكمين: .1

لمتأكد مف صدؽ مفرداتو مف حيث الوضوح والمبلئمة لؤلىداؼ ، وطرؽ تدريس المغة العربية
وكذلؾ التحقؽ مف وضوح ، المغوية والعممية وسبلمة المفردات االختبارجميا أالتي وضع مف 

تو االختبار بصور  وظير، آراء المحكميف واقتراحاتيـ وتـ تعديؿ االختبار في ضوء التعميمات
 (.7النيائية ممحؽ رقـ)

( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ 4 .6) جدوؿ رقـ :لختبار الفيمصدق التساق الداخمي  .2
والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة  ،درجة الكمية لبلختباروال االختبارفقرة مف فقرات 

وبذلؾ تعتبر  ،(0.05قؿ مف )أ(، حيث إف مستوى الداللة لكؿ فقرة 0.05عند مستوى داللة )
     صادقة لما وضع لقياسو. االختبارفقرات 
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 يوضح معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات الختبار والدرجة الكمية(: 4 .6جدول )

# 
 معامل
 الرتباط

 القيمة
الحتمالية 

(sig) 
# 

 معامل
 الرتباط

 القيمة
الحتمالية 

(sig) 
# 

 معامل
 الرتباط

 القيمة
الحتمالية 

(sig) 

1. 0.671 *0.000* 16. 0.702 *0.000* 31. 0.499 *0.001* 

2. 0.641 *0.000* 17. 0.711 *0.000* 32. 0.547 *0.000* 

3. 0.654 *0.000* 18. 0.485 *0.001* 33. 0.621 *0.000* 

4. 0.711 *0.000* 19. 0.641 *0.000* 34. 0.543 *0.000* 

5. 0.624 *0.000* 20. 0.710 *0.000* 35. 0.712 *0.000* 

6. 0.635 *0.000* 21. 0.687 *0.000* 36. 0.482 *0.001* 

7. 0.714 *0.000* 22. 0.578 *0.000* 37. 0.547 *0.000* 

8. 0.549 *0.000* 23. 0.542 *0.000* 38. 0.661 *0.000* 

9. 0.598 *0.000* 24. 0.621 *0.000* 39. 0.721 *0.000* 

10. 0.577 *0.000* 25. 0.532 *0.000* 40. 0.621 *0.000* 

11. 0.614 *0.000* 26. 0.547 *0.000* 41. 0.871 *0.000* 

12. 0.637 *0.000* 27. 0.712 *0.000* 42. 0.714 *0.000* 

13. 0.672 *0.000* 28. 0.632 *0.000* 43. 0.623 *0.000* 

14. 0.702 *0.000* 29. 0.621 *0.000* 44. 0.642 *0.000* 

15. 0.621 *0.000* 30. 0.603 *0.000* 45. 0.592 *0.000* 

 00128.تساوي  32ودرجة حرية  0.1.عند مستوى داللة  r*  قيمة معامؿ االرتباط الجدولية *
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  تكرار عند النتائج نفس عمى الحصوؿ" االختبار  بثبات يقصدثبات الختبار: التأكد من 
  .(120ص، ـ2002، األغا)الظروؼ" نفس األداة وفي نفس باستخداـ القياس

 ثبات اختبار الفيم:
 قيمة معامل الثبات لختبار الفيم(: 4 .7جدول )

 عدد األسئمة الدرس #
الفا معامل 

 كرونباخ
 معامل
 جتمان

 معامل كودر
 "20ريتشاردسون "

 0.891 0.814 0.879 15 حكمة اليوم .1
 0.901 0.889 0.914 15 الغداء والصحة .2
 0.917 0.875 0.902 15 باقة ورد .3

 0.902 0.897 0.947 45 الدرجة الكمية لالختبار

 تساوي كرونباخ ألفا باستخداـ معامؿ الثبات قيمةيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف      
بدرجة عالية مف الثبات تطمئف  تمتعي االختبارمرتفعة وىذا يدؿ عمى أف وىي قيمة ، (0.947)

 ةودال ةمرتفعجتماف قيمة  كما وقد تبيف لنا أف، ةالباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراس
وصبلحيتيا لتحميؿ ، األداة المستخدمةعمى ثقة تامة بصحة  الباحث مما يجعؿ، اً إحصائي
الثبات  أف قيمة سبؽ مما ويتضح، واختبار فرضياتيا، أسئمة الدراسة عفواإلجابة ، النتائج

 بدرجة مما يشير إلى أف االختبار يتمتع) 0.902 (تساوي "20باستخداـ كودر ريشاردسوف"
 صبلحية وتظير عمييا الحصوؿ سيتـ التي البيانات لصحة الباحث تطمئف مف الثبات عالية

 .لمدراسة الفعمية العينة أفراد عمى االختبار لمتطبيؽ
 )كموز(:التتمة : بناء اختبارالثانيةاألداة 

 لمخطوات اآلتية: التتمة وفقاً   تم بناء اختبار

  :كأداة مف أدوات الدراسة. التي استخدمت اختبار التتمةالطالع عمى الدراسات السابقة 
 مستوى انقرائية دروس القراءة في كتاب "لغتنا الجميمة"  إلى : التعرؼاليدف من الختبار

 (.ـ2016 -ـ2015الجزء الثاني لمعاـ الدراسي )
 وفؽ خطوات متسمسمة وىي كاآلتي: تـ إعداد االختبار: إعداد الختبار 
 العشوائية الطريقة وفؽ وذلؾ، دراستيا لممتعمـ يسبؽ لـ قرائية ثبلثة نصوص اختيار. 
 سياؽ فيـ عمى المتعمميف لمساعدة حذؼ دوف كاممة بالنص األولى واألخيرة الجممة إبقاء 

 النص.
 لمناسبتو  وذلؾ وظيفتيا؛ أو نوعيا عف النظر بغض، النص في كممة سابع كؿ حذؼ

 .الخامسة مف أكثر النص فكرة لفيـ لممتعمميف أكبر مجاالً  تمنح وألنيا، الضعاؼ لممتعمميف
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 بالكممة  الفراغ طوؿ يوحي ال كي، المحذوفة الكممات مكاف الطوؿ متساوية فراغات وضع
 .المحذوفة

  تحسب كممة إذا اتصؿ بيا سوابؽ أو لواحؽ فتعد كممة واحدة األخذ في االعتبار أف الكممة
 مع عدـ تشكيؿ الكممات المحذوفة.

 لكي يختار منيا الطالب لمؿء الفراغات ، وضعت الكممات المحذوفة أعمى كؿ نص
ويستطيع الطالب تخميف الكممة ، المحذوفة حيث تعتبر تمؾ الكممات مساعدة لمطالب

 .الموجودة أعمى النصمف خبلؿ الكممات المحذوفة 
 وطريقة ، واليدؼ مف االختبار، وضع مجموعة مف التعميمات تتضمف البيانات األساسية

 لنص مقتبس مف أحد الموضوعات سبؽ لممتعمميف دراستو مف قبؿ. ومثاالً ، اإلجابة
 ( دقيقة والتي تـ تحديده مف خبلؿ تنفيذ االختبار عمى 50المحدد ) الوقت المتعمميف إعطاء

 .استطبلعية عينة
  :اآلتية اإلجراءات وفؽ تصحيحو تـ، االختبار إجراء مف االنتياء بعد تصحيح الختبار: 

 لمكممة  واحدة درجة منح عمى تنص التي المتطابقة التصحيح بواسطة التصحيح تـ
 قبؿ حذفيا. النص في كانت التي األصمية

 ف حتى األصمية الكممة مع تتطابؽ ال كممة أية تقبؿ ال  المعنى. في ليا مرادفة كانت وا 
 صفرًا. الخطأ الكممة أعطيت 
 صفرًا. يعبأ لـ الذي الفراغ أعطي 

 :حيث تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف الطمبة  التجربة الستطالعية لالختبار
بيدؼ التأكد مف وضوح ، خارج عينة الدراسة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية طالباً ( 40قواميـ)

 ر. وتحديد الزمف المناسب لئلجابة عف أسئمة االختبا، التأكد مف صدقو وثباتوو  التعميمات
 المتوسط حساب طريؽ عف لبلختبار  الطمبة تأدية زمف حساب تـ: الختبار زمن تحديد  

 الذي الزمنية المدة متوسط زمف فكاف، االستطبلعية العينة أفراد طمبة تقديـ لزمف الحسابي
 أبو)المعادلة اآلتية بتطبيؽ وذلؾ، دقيقة( 50)يساوي االستطبلعية العينة أفراد استغرقيا
  (:307ص، ـ1994، ناىية
 األخير الطالب استغرقو الذي الزمن+  األول الطالب استغرقو الذي الزمن = المناسب الزمن
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 تبلميذ خمسة وآخر، دقيقة (40) االختبار عف اإلجابة أنيوا تبلميذ خمسة أوؿ زمف كاف لقد
 :كالتالي االختبار عمى اإلجابة زمف يكوف وبذلؾ، دقيقة (60)االختبار عف اإلجابة أنيوا

 دقيقة.01= (6÷100=21+31=) الزمن المناسب 

  :طريقتيف خبلؿ مف االختبار صدؽ مف بالتأكد الباحث قاـ لقد التأكد من صدق الختبارات: 
 مناىج في المتخصصيف مف مجموعة االختبار عمى عرض تـ حيث :المحكمين صدق .1

 لؤلىداؼ والمبلئمة الوضوح حيث مف مفرداتو صدؽ مف لمتأكد، العربية المغة تدريس وطرؽ
 وضوح مف التحقؽ وكذلؾ، والعممية المغوية المفردات وسبلمة االختبار أجميا مف وضع التي

 بصورتو االختبار وظير، واقتراحاتيـ المحكميف آراء ضوء في االختبار تعديؿ وتـ، التعميمات
 (.3)رقـ ممحؽ النيائية

( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ 4 .8)جدوؿ رقـ التتمة: لختبارصدق التساق الداخمي  .2
والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة  ،درجة الكمية لبلختباروال االختبارفقرة مف فقرات 

وبذلؾ تعتبر  ،(0.05قؿ مف )أ(، حيث إف مستوى الداللة لكؿ فقرة 0.05عند مستوى داللة )
    صادقة لما وضع لقياسو. االختبارفقرات 
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 يوضح معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات الختبار والدرجة الكمية(: 4 .8جدول )

  # 
 معامل

 الرتباط  

 القيمة
الحتمالية 

(sig) 
# 

 معامل
 الرتباط  

 القيمة
الحتمالية 

(sig) 
# 

 معامل
 الرتباط  

 القيمة
الحتمالية 

(sig) 

10 .0621 *0.000* 190 .0..8 *0.000* 3.0 .009. *0.000* 

80 .0.68 *0.000* 8.0 .0.11 *0.000* 320 .0..8 *0.000* 

30 .0.31 *0.000* 810 .0089 *0.038* 390 .0.0. *0.000* 

00 .0280 *0.000* 880 .02.. *0.000* 0.0 .0600 *0.000* 

00 .06.9 *0.000* 830 .0.9. *0.000* 010 .0.03 *0.000* 

60 .0626 *0.000* 800 .02.8 *0.000* 080 .0211 *0.000* 

.0 .0089 *0.000* 800 .0.98 *0.000* 030 .02.1 *0.000* 

20 .0610 *0.000* 860 .0.22 *0.000* 000 .0699 *0.000* 

90 .0261 *0.000* 8.0 .0.08 *0.000* 000 .0028 *0.001* 

1.0 .0238 *0.000* 820 .0280 *0.000* 060 .0.0. *0.000* 

110 .0001 *0.35* 890 .0231 *0.000* 0.0 .000. *0.000* 

180 .026. *0.000* 3.0 .02.0 *0.000* 020 .00.1 *0.000* 

130 .0212 *0.000* 310 .0913 *0.000* 090 .0.03 *0.000* 

100 .0.90 *0.000* 380 .069. *0.000* 0.0 .0.93 *0.000* 

100 .0290 *0.000* 330 0.810 **0.000 010 .0..1 *0.000* 

160 .0203 *0.000* 300 0.916 **0.000 080 .0699 *0.000* 

1.0 .0683 *0.000* 300 0.966  * *0.000 030 .06.1 *0.000* 

120 .0663 *0.000* 360 0.850 **0.000  

 00128.تساوي  32ودرجة حرية  0.1.عند مستوى داللة  r*  قيمة معامؿ االرتباط الجدولية *
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قيمة حيث استخدـ الباحث مجموعة مف األدوات اإلحصائية إليجاد أفضؿ  اختبار التتمة:ثبات 
 (.4.9النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )فكانت ، لثباتلمعامؿ ا

 لختبار التتمةالثبات  قيمة معامل(: 4 .9جدول )

 عدد األسئمة الدرس #
معامل الفا 
 كرونباخ

 ارتباط معامل
 براون سبيرمان

 معامل كودر
 20ريتشاردسون 

 0.864 0.797 0.864 16 حكمة اليوم .1
 0.876 0.872 0.892 19 الغداء والصحة .2
 0.902 0.891 0.936 18 باقة ورد .3

 0.891 0.854 0.958 53 الدرجة الكمية لالختبار
 

 تسػػػػاوي  معامػػػػؿ الفػػػػا كرونبػػػػاخ باسػػػػتخداـ الثبػػػػاتمعامػػػػؿ قيمػػػػة يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف 
عاليػة مػف الثبػات تطمػئف تمتػع بدرجػة ي االختبػارمرتفعة وىػذا يػدؿ عمػى أف  وىي قيمة (0.958)

الثبات سػبيرماف بػراوف  قيمة معامؿ  كما وقد تبيف لنا أف، ةالباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراس
وصػبلحيتيا لتحميػؿ ، األداة المسػتخدمةممػا يجعمػو عمػى ثقػة تامػة بصػحة ، اً إحصائي ةودال ةمرتفع
الثبػػات  أف قيمػة سػبؽ ممػػا حويتضػ، واختبػار فرضػػياتيا، أسػػئمة الدراسػة عػفواإلجابػة ، النتػائج

مػف  عاليػة بدرجة مما يشير إلى أف االختبار يتمتع (0.891) تساوي باستخداـ كودر ريشاردسوف
االختبػار  صػبلحية وتظيػر عمييػا الحصػوؿ سػيتـ التػي البيانػات لصػحة الباحػث تطمػئف الثبػات
 .لمدراسة الفعمية العينة أفراد عمى لمتطبيؽ

 خطوات الدراسة: 4.6
 االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع االنقرائية. .1
 االطبلع عمى أىداؼ تدريس القراءة بالصؼ الرابع األساسي. .2
إعداد قائمة ميارات الفيـ القرائي البلـز توافرىا لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي والتأكد مف  .3

 .صدقيا مف خبلؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف
 لمصؼ "لغتنا الجميمة" كتاب مف مستوى انقرائيتيا قياس المراد النصوص القرائية اختيار .4

 .الرابع األساسي
عادة تطبيقو ، وتطبيقو عمى عينة استطبلعية خارج عينة الدراسة بناء اختبار الفيـ القرائي .5 وا 

 عمى العينة نفسيا بعد أسبوعيف لمتأكد مف صدقو وثباتو.
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عادة تطبيقو عمى ، وتطبيقو عمى عينة استطبلعية خارج عينة الدراسةبناء اختبار التتمة  .6 وا 
 العينة نفسيا بعد أسبوعيف لمتأكد مف صدقو وثباتو.

 اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية مف طمبة الصؼ الرابع األساسي. .7
 تطبيؽ اختبار الفيـ القرائي والتتمة عمى عينة الدراسة. .8
 .ة( ورصد النتائج ومعالجتيا إحصائياً تصحيح االختبار)الفيـ والتتم .9

 .النتائج ضوء في والمقترحات التوصيات ووضع النتائج تفسير .10
 

 :اإلحصائية األساليب 4.7
 كرنباخ ألفا ومعامؿ "20جتماف ومعامؿ كودرريتشاردسوف"معامؿ براوف و  سبيرماف ارتباط معامؿ •

 .االختبار ثبات لحساب
 .الثبلث االنقرائية مستويات لحساب المئوية التكرارات والنسب •
  Independentالحسابية واالنحرا فات المعيارية واختبار)ت( لعينتيف مستقمتيف  المتوسطات •

Samples  t test" لحساب داللة الفروؽ في درجة انقرائية النصوص القرائية  تبعًا لمتغير "
 الجنس.
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 الفصل الخامس
 مناقشتيانتائج الدراسة و 

 التي  اإلحصائية المعالجات عمى بناءً  إلييا التوصؿ تـ التي النتائج أىـ الفصؿ ىذا تناوؿ     
، التتمة واختبار القرائي الفيـ اختبار خبلؿ مف بيانات مف وتحميمو جمعو تـ ما عمى أجريت
 النتائج تمؾ مناقشة وكذلؾ، الفروض مف والتحقؽ الدراسة أسئمة عف اإلجابة خبلؿ مف وذلؾ

 الخاصة والمقترحات استخبلصيا تـ التي التوصيات عمى الفصؿ ىذا يحتوي كذلؾ وتفسيرىا
باستخداـ البرنامج ، وقاـ الباحث بجمع البيانات وتحميميا تحميبًل إحصائياً ، الدراسة بتمؾ

والتي يمكف ، عمى النتائج بحسب أسئمة الدراسة وفرضياتيا( لمحصوؿ (SPSSاإلحصائي 
 توضيحيا ومناقشتيا كما يمي: 

 :وفرضياتيا النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 5.1
 : مناقشتو وتفسيره –السؤال الرئيس نتيجة 5.1.1

كتاب "لغتنا الجميمة " لدى طمبة  ما مستوى انقرائية "وينص السؤاؿ الرئيسي عمى ما يمي:    
 ".الصف الرابع األساسي 

 تية: األسئمة الفرعية اآل عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باإلجابة عفولئلجابة 
 :وتفسيره مناقشتو  –األول لسؤالا نتيجة 0.0.6

ما ميارات الفيم القرائي الالزم توافرىا لدى على "راسة الد أسئلة من األول السؤال وينص 
 ."؟األساسيطمبة الصف الرابع 

 السابقة والدراسات التربوي األدب عمى باالطبلع الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عف ولئلجابة   
 عمى المقررة القراءة موضوعات عمى بالتعرؼ أيضاً  وقاـ، الحالية الدراسة بموضوع  المتعمقة
 الصؼ لطمبة المناسبة القرائي الفيـ بميارات قائمة بإعداد قاـ ثـ، األساسي الرابع الصؼ طمبة

 مف، العربية المغة تدريس وطرؽ مناىج في والخبراء المتخصصيف عمى عرضياثـ ، المستيدؼ
، وسبلمتيا صحتيا مف لمتأكد، التدريس مينة في والعامميف والمشرفيف التربوييف الجامعات أساتذة
بداء ضافةاإل أو الحذؼ أو التعديؿ أجؿ ومف  الباحث قاـ ورصدىا؛ جمعيا وبعد، فييا الرأي وا 

 بعض استبعاد في النسب ىذه إلى لبلحتكاـ وذلؾ، القرائي الفيـ لميارات النسبي فز الو  بحساب
 الميارات وىي، القرائي الفيـ ميارات بعض الختيار معياراً  الباحث حدد ولقد، الميارات ىذه
 أصبحت وبذلؾ، %911 إلى% 1; مف تتراوح بنسب المحكميف بيف اتفاؽ بنسبة حظيت التي
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 وينبثؽ، رئيسة فيـ مستويات خمسة عف عبارة النيائية صورتيا في القرائي الفيـ ميارات قائمة
 .(8كما في الممحؽ رقـ ) فرعية ميارة (21) عنيا

 :وتفسيره مناقشتو –الثاني السؤال نتيجة 5.1.3

ما مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة" المقرر : عمىالدراسة  أسئمة من ل الثانيالسؤا وينص
 عمى طمبة الصف الرابع األساسي كما يقيسو اختبار الفيم القرائي؟

 

 ي: ما يمب الباحث قد قامولإلجابة عن السؤال 
 وىي : النقرائيةتم تقسيم مستويات درجات الطمبة إلى ثالث فئات حسب مستويات 

حتى ، وىو المستوى الذي يعجز فيو الطالب عف قراءة النص واستيعابوالمستوى اإلحباطي: 
 .% في اختبار الفيـ75ويتحدد بحصوؿ الطالب عمى درجة تقدر بأقؿ مف، بمساعدة المعمـ

 وىو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب أف يقرأ النص ويستوعبو بمساعدة :يالتعميمالمستوى 
 .% في اختبار الفيـ90-%75درجة تقدر بيف ويتحدد بحصوؿ الطالب عمى ، المعمـ

 المستوى الذي يستطيع عنده الطالب قراءة النص واستيعابو معتمداً  وىو :لالمستقالمستوى 
في  %90ويتحدد بحصوؿ الطالب عمى درجة تقدر بأكثر مف، نفسو دوف مساعدة المعمـ عمى

 .الفيـ اختبار
 

كما  ةالثالث النقرائيةوقد تم احتساب التكرارات والنسب المئوية في كل مستوى من مستويات 
 .التاليىو موضح في الجدول 
 يوضح نتائج التكرارات والنسب المئوية لمستويات النقرائية .(: 5 .1جدول )

 عنوان الدرس
 المستوى التعميمي %75 المستوى اإلحباطي

75%- 99% 

 المستوى المستقل
 %99أكثر من  

 التكرارات
النسبة  
 المئوية

 التكرارات
النسبة  
 المئوية

 التكرارات
النسبة  
 المئوية

 109 0 1.03 88 2.02 .12 حكمة اليوم

 109 0 1.03 88 2.02 .12 اء والصحةذالغ

 803 0 1202 .0 209. 162 باقة ورد

 802 6 .180 .8 2000 .12 الكمية لالختبارالدرجة 
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%( مف عينة الطمبة تقع في 2000أف ) يتضح مف الجدوؿ فيما يخص المستوى اإلحباطي
عمى أعمى التكرارات  "الغذاء والصحة"ومعو  "حكمة اليوم"فقد حصؿ درس ، المستوى اإلحباطي

درس باقة ورد عمى أقؿ التكرارات  في حيف حصؿ أيضاً ، %(2.02( تكرار بنسبة ).12)
 .%(209.بنسبة ) ( تكرار162)

%( مف عينة الطمبة تقع في المستوى .180أما بالنسبة لممستوى التعميمي تبيف  أف )    
في ، %(1202( تكرارًا بنسبة ).0عمى أعمى التكرارات ) "باقة ورد "فقد حصؿ درس، التعميمي

( تكرارًا بنسبة .8عمى أقؿ التكرارات ) "والصحةالغذاء "و "حكمة اليوم"حيف حصؿ درس 
(1.03)% 

%( مف عينة الطمبة تقع في المستوى 802أما بالنسبة لممستوى المستقؿ تبيف أف )    
في ، %(802بنسبة ) رات( تكرا6فقد حصؿ درس باقة ورد عمى أعمى التكرارات )، المستقؿا

بنسبة  ات( تكرار 0أقؿ التكرارات )عمى  "الغذاء والصحة"و "حكمة اليوم"حيف حصؿ درس 
(109)%. 

وعدـ فيمو  "لغتنا الجميمة"كتاب انقرائية تدني  إلى الباحث النتيجة التي حصؿ عمييا وتشير ىذه
االنقرائية مف خبلؿ اختبار الفيـ حسب نتيجة مستوى ، األساسي مبة الصؼ الرابعمتو لطءومبل

 تخالؼ وبالتأكيد اإلحباطي، وقع الكتاب في المستوى حيث،الذي طبؽ عمى عينة الدراسة القرائي
 إف إذ، متوقعة النتيجة ىذه أف إلى الباحث ويشير، الكتاب مؤلفو إليو يسعى كاف ما النتيجة ىذه
 وخاصة، فمسطيف في األساسي الرابع الصؼ وكتب مناىج حوؿ صعوبة وتذمراً  شكوى ىناؾ
 .العربية المغة كتاب

 لمدراسة الخاضعة الثبلثة الموضوعات طبيعة بأف النتيجة ىذه الباحث يعمؿكما 
عوامؿ  إلى تفتقر نتائجيا اختبلؼ عمى (باقة ورد، والصحةوالغذاء ، حكمة اليوم:)وىي

ثارة التشويؽ "حكمة  موضوع: فمثبلً . نطاؽ اىتماميـ خارج تقع وأنيا، نحوىا الطمبة دافعية وا 
 إطالة ىناؾ ذلؾ جانب إلى، أفكار التبلميذ تشتيت في يسيـ مما، فكرة مف أكثر يتضمف "اليوم
"الغذاء  موضوع أما .لمموضوع الفكرة الرئيسة إلى الوصوؿ قبؿ لمتبلميذ التفاصيؿ سرد عممية في

فيرى الباحث فيو نصًا عمميًا أكثر مف أف ، التبلميذ اىتماـ تستثير فكرة عف يعّبر فبل، والصحة"
 مستوى ضمف وتقع، انتباىيـ تشد أفكار إلى يحتاجوف الرابع الصؼ فطمبة، يكوف نصًا قرائياً 

" بياجيو" لتصنيؼ وفقاً  وفيمر  فإف الطمبة في ىذه المرحمة فيو شؾ ال ومما، المحسوس التفكير
 حياتيـ بواقع ارتبط ما لتعميميـ طريقة وأفضؿ، العمميات المحسوسة مرحمة في المعرفي لمتطور
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 مدلوالت إدراؾ مف يمكنيـ مما، إلييـ الذىنية الصورة يقرب ممموس تشبيو أو بتمثيؿ أو ارتبط
  .ومعانييا الصورة تمؾ

، انفرجت، تترقرقان، سخيتانمجردة مثؿ) مفاىيـ تناوؿ فقد، "باقة ورد" موضوع أما    
 مف النص يحتوييا األفكار التي بيف السريع باالنتقاؿ النص عرض كما امتاز، (ألقين، أسارير
 ودالالت فيـ مضموف في وتشتتو التمميذ إرباؾ عمى يعمؿ مما األحداث في التسمسؿ دوف
، لمنص فيـ التمميذ ضعؼ عمى مما يعمؿ، األفكار بيف الرابط وفقداف، أحداثو بيف والربط النص

 طمبة فأ إذ، الذي يعتبر القاعدة األساسية لموصوؿ إلى درجة الفيـ، التذكر عمى قدرتو ويضعؼ
 طبيعة ويتضمن خبلؼ ذلؾ ماو ، وتأمميا المعاني فيـ عمى تذكرىـ في يعتمدوف المرحؿ ىذه

 .المستخدمة المفردات ونوع، وأنواعيا طوؿ الجمؿ حيث مف النص

اختبلؼ  بسبب، صعب أمر السابقة الدراسات نتائج مع الدراسة ىذه نتائج مقارنة إف    
 مستوى الى اختبلؼ باإلضافة ىذا، أخرى جية مف المنياج واختبلؼ، جية مف الدراسة مجتمع
             .واختبلؼ أداة الدراسة التي استخدمت لمعرفة مستوى انقرائية تمؾ الكتب، الصؼ

( حيث ىي الدراسة ـ2001دراسة بسيوني) مع اتفقت الدراسة ىذه نتائج إف :القوؿ يمكف أنو إالّ 
، عمى مثؿ ىذه النتيجة التي استخدمت اختبار الفيـ فحصمت -عمى حد عمـ الباحث-الوحيدة 

 األساسي يقع في الرابع لمصؼ ( إلى أف كتاب المغة العربيةـ2001فأشارت دراسة بسيوني)
 وبالتالي وقع كتاب المغة العربية، المتوسط التمميذ مستوى في ليس أنو أي الصعوبة مستوى
 .اإلحباطي المستوى في األساسي الرابع لمصؼ

 :وتفسيره مناقشتو – الثالث السؤال نتيجة 5.1.4

ما مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة" المقرر  :الدراسة عمى أسئمة من الثالث السؤال وينص
  عمى طمبة الصف الرابع األساسي كما يقيسو اختبار التتمة؟

 : اآلتي ولإلجابة عن السؤال تم عمل
 وىي : النقرائيةتم تقسيم مستويات درجات الطمبة إلى ثالث فئات حسب مستويات 

حتى ، وىو المستوى الذي يعجز فيو الطالب عف قراءة النص واستيعابوالمستوى اإلحباطي: 
 .في اختبار التتمة %40ويتحدد بحصوؿ الطالب عمى درجة تقدر بأقؿ مف، بمساعدة المعمـ

وىو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب أف يقرأ النص ويستوعبو بمساعدة  المستوى التعميمي:
 .في اختبار التتمة %60 -% 40طالب عمى درجة تقدر بيف ويتحدد بحصوؿ ال، المعمـ
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وىو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب قراءة النص واستيعابو معتمدًا  ل:المستوى المستق
 .% 60ويتحدد بحصوؿ الطالب عمى درجة تقدر بأكثر مف، عمى نفسو دوف مساعدة المعمـ

الثالث كما  النقرائية المئوية في كل مستوى من مستويات وقد تم احتساب التكرارات والنسب
  :التاليىو موضح في الجدول 
 . النقرائية يوضح نتائج التكرارات والنسب المئوية لمستويات(: 5 .2جدول )

 عنوان الدرس
 المستوى التعميمي %49المستوى اإلحباطي 

49%- 69% 

 المستوى المستقل
 %69أكثر من  

 التكرارات
النسبة  
 المئوية

 التكرارات
النسبة  
 المئوية

 التكرارات
النسبة  
 المئوية

 0.00 1.1 1609 36 .300 6. حكمة اليوم

 8.08 03 1.00 .3 0301 113 اء والصحةذالغ

 8106 06 209 19 6900 102 باقة ورد

 8300 .0 1203 39 0208 180 الدرجة الكمية لالختبار

9.  

تي: يتضح مف الجدوؿ فيما يخص المستوى اإلحباطي أف اآل السابؽتبيف مف الجدوؿ 
عمى أعمى  "باقة ورد"فقد حصؿ درس ، %( مف عينة الطمبة تقع في المستوى اإلحباطي0208)

عمى أقؿ  "ومـمة اليــــحك"درس  في حيف حصؿ أيضاً ، %(6900بنسبة ) ر( تكرا102التكرارات )
 %(.300( تكرارًا بنسبة )6.التكرارات )

 %( مف عينة الطمبة تقع في المستوى1203أما بالنسبة لممستوى التعميمي تبيف  أف )
( تكرارًا بنسبة .3عمى أعمى التكرارات ) "الغذاء والصحة"فقد حصؿ درس ، التعميمي

 %(209تكرارًا بنسبة )( 19عمى أقؿ التكرارات ) "باقة ورد"في حيف حصؿ درس ، %(1.00)

، المستقؿ%( مف عينة الطمبة تقع في المستوى 8300أما بالنسبة لممستوى المستقؿ تبيف  أف )
في حيف ، %(0.00( تكرار بنسبة )1.1عمى أعمى التكرارات ) "حكمة اليوم"فقد حصؿ درس 

 %(8.08( تكرارًا بنسبة )03عمى أقؿ التكرارات ) "الغذاء والصحة"حصؿ درس 

 تدني انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة" إلىالنتيجة التي حصؿ عمييا تشير  ذهىأف ويعتبر الباحث 
حسب نتيجة مستوى االنقرائية مف خبلؿ ، األساسي لطمبة الصؼ الرابعوعدـ فيمو ومبلئمتو 

 الذي طبؽ عمى عينة الدراسة.التتمة اختبار 
 الكتاب نصوص مبلءمة مدىلعدـ  مرضية غيرال النتيجة ىذه سبب الباحث ويعزو

 افتقار في المغوي الطمبة ضعؼ مبلمح أىـ وتتضح، لمطمبة والثقافي، والعقمي، المغوي لممستوى
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وبالتالي ، لمنص العاـ الفيـ عمى لمحصوؿ وتوظيفيا، لممفردات فيميـ استخداـفي  معظـ الطبة
 يسيـ بشكؿ لمطمبة غويةالمّ  الثقافة ضعؼ أف كما، النص في المفقودة الكممة تخميف إلى أدى

 تبيف المغوية استخداـ التراكيب في الطمبة ضعؼ أف كما. لمنصوص استيعابيـ قمة في واضح
، واألسماء، األفعاؿ استخداـ سوء الخاطئة مثؿ المغوية التراكيب ظيرت حيث استجاباتيـ في أثره

 .وغيرىا الجر وحروؼ
مف أصؿ  ( كممة99إلى ) اليوم""حكمة  بمغت عدد الكممات المحذوفة في نصقد ف    
في النص  مكررة إلى ذلؾ ىناؾ كممات محذوفة  إضافة، ككؿ( كممة يشتمؿ عمييا النص 981)

تكررت كممة  فتكررت كممة )ما( ثبلث مرات بينما، (وقاؿ، مامثؿ)نفسو عند عممية الحذؼ 
المستوى في  اليوم"حكمة " درس ت نتائجوربما ليذا السبب كان، )قاؿ( مرتيف في النص ككؿ

 " الغذاء والصحة" فمثبًل درس، "باقة ورد" ودرس " الغذاء والصحة" أفضؿ مف درس اإلحباطي
درس أما و  ( كممة في النص ككؿ>98مف أصؿ )كممة ( >9بمغت عدد كمماتو المحذوفة )قد 

 ككؿ( كممة في النص 988مف أصؿ )كممة  (;9الذي بمغت عدد كمماتو المحذوفة) "باقة ورد"
"حكمة  لذلؾ يبرر الباحث حصوؿ درس، حيث لـ تتكرر في نصيـ القرائي أي كممة تـ حذفيا

 عمى يساعد الكممة فتكرار، بيا القارئ ألفة إلى الكممة تكرار يؤديحيث ، عمى ىذه النتيجة اليوم"

 مف أسرع القارئ يتعّرفيا  اً تكرار  األكثر فالكممات قراءتيا في والبساطة السيولة ثـ ومف، فيميا

التي العوامؿ األساسية لدى الطمبة مف  وتكرارىا حيث يعتبر شيوع الكممة، اً تكرار  األقؿ الكممات
  زيادة انقرائية النص القرائي.تؤدي إلى 

وبوجػػو عػػاـ ىنػػاؾ دراسػػات عديػػدة اسػػتخدمت اختبػػار التتمػػة اتفقػػت مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي      
 مػومني دراسػةو ، (ـ2198دراسة نصر واإلبراىيمي)ىذه الدراسة  النتائج فالدراسات التي اتفقت مع

دراسػػػػػة و ، )ـ>211) زىػػػػػرة أبػػػػػو ةدراسػػػػػو ، (Kithinji&Kass,2010)دراسػػػػػةو ، (ـ2199ومػػػػػومني)
حيػػػػػػث جميػػػػػػع تمػػػػػػؾ ، ـ(2112دراسػػػػػػة النػػػػػػاجي)و ، ـ(2118الرشػػػػػػيدي)ودراسػػػػػػة ، ـ(;211أحمػػػػػػد)

عػػدـ و  الدراسػػات اتفقػػت مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي وقػػوع الكتػػاب المدرسػػي فػػي المسػػتوى اإلحبػػاطي
 ودراسػػػػػػة، ـ(2112دراسػػػػػػة سػػػػػػميماف)و ، (ـ2198) آؿ رقيػػػػػػب دراسػػػػػػة اختمفػػػػػػتو ، مناسػػػػػػبتو لمطمبػػػػػػة

 جميعيػػا الدراسػات ىػذه نتػػائج أشػارت حيػث، ـ( مػع الدراسػػة الحاليػة2118) والعريمػي أمبوسػعيدي
 مبلئمػػة لمسػػتوى درجػػة انقرائيػػة حققػػت الدراسػػات تمػػؾ عمييػػا أجريػػت التػػي المدرسػػية أف الكتػػب إلػػى

نتػائج تفيػد بوقػوع الكتػاب المدرسػي فػي  إلػىتوصػمت  أي إنيا، الكتب تمؾ ليـ أعدت الذيف الطمبة
   .المستوى التعميمي
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  :وتفسيره مناقشتو– الرابع السؤالنتيجة  5.1.5

ؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ى  :الدراسة عمى أسئمة من الرابع السؤال وينص  
( في درجة انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى طمبة 05.0مستوى الداللة  )

 ؟ تعزى لمتغير الجنس األساسيالصؼ الرابع 
 تم صياغة فرضيتين صفريتين وىما: ولإلجابة عن السؤال

في درجة انقرائية دروس ( 05.0ال توجد فروؽ دالة إحصائية )الفرضية الصفرية األولى: 
تعزى لمتغير  في اختبار الفيـ األساسيكتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى طمبة الصؼ الرابع 

  .الجنس

 Independent Samples tلعينتيف مستقمتيف "  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

test  في درجة انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى طمبة الصؼ الرابع " لممقارنة
 الحسابية المتوسطات استخراج تـ حيث، تعزى لمتغير الجنس في اختبار الفيـ األساسي

 متوسط ىي التي، القرائية النصوص انقرائية  عمى الطمبة المعيارية لدرجات واالنحرافات
دروس  مف درس كؿّ  عمى الدراسة عينة والطالبات الطبلب عند االستجابات الصحيحة

  درجات متوسط بيف الفرؽ الختبار (T) اختبار استخداـ تـ كما، ككؿ االختبار وعمى، االختبار
( 8.8) الجدوؿ رقـ ويبيف، اختبار الفيـ عمى اإلناث الطالبات درجات ومتوسط، الذكور الطبلب

 لبياف ( T)اختبار والطالبات ونتائج الطبلب لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
فكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ ، الجنس الختبلؼ تبعاً  النصوص ئيةاقر ان درجة بيف الفرؽ
 :التالي
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  في اختبار الفيمالنصوص القرائية في درجة انقرائية ( لمفروق tاختبار )نتائج (: 5 .3جدول )
 .تعزى لمتغير الجنس

 العدد الجنس عنوان الدرس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(sig ) 

الدللة 
 اإلحصائية

 حكمة اليوم
 300.3 010. 92 ذكر

.0833 .0216 
غير دالت 

 .3019 086. 110 أنثى إحصبئيب

 الغذاء والصحة
 30190 000. 92 ذكر

1029. .0.09 
غير دالت 

 30800 2032 110 أنثى إحصبئيب

 باقة ورد
 30120 2081 92 ذكر

.00.1 .061. 
غير دالت 

 30660 2000 110 أنثى إحصبئيب

 الدرجة الكمية لالختبار
 20000 .8809 92 ذكر

10..8 .0312 
غير دالت 

 .2069 800.9 110 أنثى إحصبئيب

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )811 ( 05.0وعند مستوى داللةتساوي ) 1096 0 
 

 تي: اآل السابقتبين من الجدول 

درجة الكمية لبلختبار تساوي م( المحسوبة لt: أف قيمة )بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار الفيم
ومستوى  600عند درجة حرية  2..0( الجدولية التي تساوي tوىي أقؿ مف قيمة ) 0.116
في درجة انقرائية إحصائية داللة مما يدلؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات ، (05.0داللة )

تعزى  في اختبار الفيـ األساسيالمقرر عمى طمبة الصؼ الرابع  " لغتنا الجميمة"دروس كتاب
 .لمتغير الجنس

( tوىي أقؿ مف قيمة ) 1.644( المحسوبة تساوي t: أف قيمة )"حكمة اليوم"بالنسبة لدرس 
مما يدلؿ عمى ، (05.0ومستوى داللة ) 600عند درجة حرية  2..0الجدولية التي تساوي 
في درجة انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى إحصائية  داللة عدـ وجود فروؽ ذات
  .تعزى لمتغير الجنس "حكمة اليوم"في درس  األساسيطمبة الصؼ الرابع 

( tوىي أقؿ مف قيمة ) 0.8.1( المحسوبة تساوي t: أف قيمة )"الغذاء والصحة"بالنسبة لدرس 
مما يدلؿ عمى ، (05.0ومستوى داللة ) 600عند درجة حرية  2..0الجدولية التي تساوي 
في درجة انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى إحصائية داللة عدـ وجود فروؽ ذات 
  .تعزى لمتغير الجنس "الغذاء والصحة"في درس  األساسيطمبة الصؼ الرابع 
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( tوىي أقؿ مف قيمة ) 1.010( المحسوبة تساوي t: أف قيمة )"باقة الورد"بالنسبة لدرس 
مما يدلؿ عمى ، (05.0ومستوى داللة ) 600عند درجة حرية  2..0الجدولية التي تساوي 
في درجة انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى إحصائية  داللة عدـ وجود فروؽ ذات
  .تعزى لمتغير الجنس "باقة الورد"في درس  فمسطيفبدولة  األساسيطمبة الصؼ الرابع 

ىو إطبلع  سواء حد عمى واإلناث الذكور أف إلى الباحث نظر في النتيجة ىذه سبب يعود وقد
)موضوعات القراءة( قبؿ إجراء اختبار الفيـ الذي يختمؼ عف  كبل الجنسيف عمى عينة الدراسة

 (.موضوعات القراءةالطمبة لعينة الدراسة)إجراء اختبار التتمة الذي يشترط عدـ إطبلع 

فإطبلع الطمبة عمى موضوعات القراءة في كتاب "لغتنا الجميمة" قبؿ إجراء اختبار الفيـ كاف 
 يزيد مما، المعنى إلى التعرؼ في تساعدىـ التي المغوية القواميس في امتبلكيـ سببًا رئيساً 

واحدة خبلؿ دراستيـ لمموضوعات  بخبرات لغوية مروا قد فجميعيـ، المقروء فيـ عمى قدراتيـ
، واالقتصادية، العمرية باإلضافة إلى مستوياتيـ، المقررة الكتب نفس يقرؤوف حيث، القرائية

 .عاـ بشكؿ االنقرائية لدييـدرجة  رفعفجميع ما ذكر كفيؿ ب، المتقاربة واالجتماعية

 التي (ـ2198) واإلبراىيمي نصر دراسة إليو توصمت ما مع يةجزئوتتفؽ ىذه النتيجة بصورة 

 كما ،نقرائية تعزى لمتغير الجنساال ةدرج في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ إلى أشارت
 ذي فرؽ وجود عدـ إلى أشار الذي (ـ2199ومومني) مومني بو جاء ما مع النتيجة ىذه تتفؽ
 .القارئ الطالب لجنس الثبلثة تعزى النصوص أحد انقرائية درجة في( α =1.18)إحصائية داللة

فػػػػػػػػػػػي  (05.0ال توجػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػائية )الفرضـــــــــــية الصـــــــــــفرية الثانيـــــــــــة: 
درجػػػػػػػػػػة انقرائيػػػػػػػػػػة دروس كتػػػػػػػػػػاب" لغتنػػػػػػػػػػا الجميمػػػػػػػػػػة" المقػػػػػػػػػػرر عمػػػػػػػػػػى طمبػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػؼ الرابػػػػػػػػػػع 

   .تعزى لمتغير الجنس في اختبار التتمة األساسي
 Independent Samples  t"  لعينتػيف مسػتقمتيف tالختبػار ىػذه الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار 

test  " فػػي درجػػة انقرائيػػة دروس كتػػاب" لغتنػػا الجميمػػة" المقػػرر عمػػى طمبػػة الصػػؼ الرابػػع لممقارنػػة
 :التاليفكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ ، تعزى لمتغير الجنس األساسي في اختبار الفيـ
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 في اختبار التتمة النصوص القرائية في درجة انقرائية( لمفروق tنتائج اختبار )(: 5 .4جدول )
 .تعزى لمتغير الجنس 

 العدد الجنس عنوان الدرس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(sig ) 

الدللة 
 اإلحصائية

 حكمة اليوم
 00080 2010 92 ذكر

80.0. .0.08 
دالة 
 00362 9066 110 أنثى إحصائيا

 الغذاء والصحة
 00.02 0021 92 ذكر

1011. .0860 
غير دالة 
 00091 6062 110 أنثى إحصائيا

 باقة ورد
 00322 3060 92 ذكر

308.8 .0..8 
دالة 
 00.80 60.9 110 أنثى إحصائيا

 الدرجة الكمية لالختبار
 .10060 1.008 92 ذكر

800.8 .0.10 
دالة 
 .10090 88000 110 أنثى إحصائيا

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )811 ( 05.0وعند مستوى داللةتساوي ) 1096 0 

 تي: اآل السابقن الجدول تبين م
 

درجة الكمية لبلختبار تساوي م( المحسوبة لt: أف قيمة )التتمة لالختبار لمدرجة الكميةبالنسبة 
ومستوى  266عند درجة حرية  6796( الجدولية التي تساوي tوىي أكبر مف قيمة ) 27472
دروس  في درجة انقرائيةإحصائية داللة  مما يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات، (05.0داللة )
تعزى لمتغير  التتمةفي اختبار  األساسيالمقرر عمى طمبة الصؼ الرابع  " لغتنا الجميمة"كتاب
 ولصالح الطمبة اإلناث. الجنس

( tوىي أكبر مف قيمة ) 27947( المحسوبة تساوي tأف قيمة ) ":حكمة اليوم"لدرس بالنسبة 
مما يدلؿ عمى ، (05.0ومستوى داللة ) 266عند درجة حرية  6796الجدولية التي تساوي 

في درجة انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى إحصائية  داللة وجود فروؽ ذات
ولصالح الطمبة  تعزى لمتغير الجنس "حكمة اليوم"درس في  األساسيطمبة الصؼ الرابع 

 اإلناث.
( tوىي أقؿ مف قيمة ) 67667( المحسوبة تساوي tأف قيمة ) ":الغذاء والصحة"لدرس بالنسبة 

مما يدلؿ عمى ، (05.0)ومستوى داللة  266عند درجة حرية  6796الجدولية التي تساوي 
في درجة انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى طمبة إحصائية  عدـ وجود فروؽ ذات

  .تعزى لمتغير الجنس "الغذاء والصحة"درس في  األساسيالصؼ الرابع 
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( tوىي أكبر مف قيمة ) 37292( المحسوبة تساوي tأف قيمة )": باقة الورد"لدرس بالنسبة 
مما يدلؿ عمى ، (05.0ومستوى داللة ) 266عند درجة حرية  6796الجدولية التي تساوي 

انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى في درجة إحصائية  داللة وجود فروؽ ذات
 ولصالح الطمبة اإلناث. تعزى لمتغير الجنس "باقة الورد"درس في  األساسيطمبة الصؼ الرابع 

الغذاء " انقرائية درس درجة في واإلناث الذكور بيف فرؽ يوجد ال أنو إلى النتائج أشارت فقد
" ودرس "باقة ورد" حيث تؤكد النتائج وجاءت النتائج مختمفة في درس ، والصحة" "حكمة واليـو

انقرائية   درجة أف النتائج مف وتبيف، عمى وجود فروؽ دالة إحصائية تعزى لمجنس لصالح اإلناث
 يمكف عاـ وبشكؿ، الذكور ةانقرائي درجة مف داؿٍ  وبشكؿ أعمى كاف الكمي المجموع في اإلناث

 .الذكور انقرائية مستوى مف أفضؿ اإلناث انقرائية درجة أف مبلحظة

 إلى أشارت التي( ـ2002)سميماف دراسة إليو توصمت ما مع يةجزئوتتفؽ ىذه النتيجة بصورة 
انقرائية دروس كتاب" لغتنا الجميمة" المقرر عمى  ةدرج في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود

 كما ولصالح الطمبة اإلناث. تعزى لمتغير الجنس في اختبار التتمة األساسيطمبة الصؼ الرابع 
 بيفاختبلٌؼ  ىناؾ أف إلى أشار الذي( ـ2005) الرشيدي بو جاء ما مع النتيجة ىذه تتفؽ

 اإلناث. لصالح كانت الفروؽ حيث، التتمة اختبار في واإلناث الذكور
كؿ مف الذكور واإلناث في موضوع "الغذاء والصحة" بأف   انقرائية درجةتقارب  الباحث يفسر

وربما يعود ذلؾ ، ذلؾ الموضوع ال يتناسب مع اىتمامات الطمبة في كبل الجنسيف لنفس المرحمة
ًا أكثر مف أف يكوف ما ذكرناه سابقًا حوؿ ذلؾ الموضوع حيث يرى فيو الباحث نصًا عمميإلى 

عممية مجردة واألطفاؿ في ىذه المرحمة يميموف لؤلشياء فيو يحتوي عمى مفاىيـ ، نصًا قرائياً 
كذلؾ تيتـ اإلناث ، إف الذكور ييتموف باألنشطة الحركية واأللعابفباإلضافة لذلؾ ، المحسوسة

 بالجوانب االجتماعية. 
" و"باقة ورد"  لصالح  الباحثويعزو  االختبلؼ بيف الذكور واإلناث في موضوعي: "حكمة اليـو

، ويثير اىتماـ اإلناث في ىذه المرحمة، ؾ الموضوعات ذات طبيعة اجتماعيةاإلناث ألف تم
وخبلؼ ذلؾ ما أشارت إليو الدراسات التربوية والنفسية حوؿ تفوؽ اإلناث عمى الذكور في 

 الحصيمة مف أكثر لغوية حصيمة لدييف بأنيف يمتزف كما امتبلؾ القدرات المغوية  والتعبيرية
  .(91-90،ص ص2005)الرشيدي،الذكور لدى المغوية
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 التوصيات: 5.2
عمى  نقرائيةاال معايير توفير أجؿ مف الحالية العربية المغة كتب في انقرائية النظر إعادة .1

آراء  أو الدراسية المادة أساس عمى االنقرائية ال عوامؿ وتوافر، الطمبة مستوى أساس
عادة وتبلفيو الخمؿ لتشخيص وذلؾ، فقط الخبراء إلى  السيؿ مف الموضوعات ترتيب وا 
 .الطمبة لتقدـ اً وفق الصعب

المدرسية  الكتب انقرائية قياس كيفية عمى المعمميف تدريبل المعمميف إعداد برامج تضميف .2
 المدرسية الكتب في يظير الذي الخمؿ تبلفيمف  ذلؾ بعد ليمكنيـ، بأىميتيا وتعريفيـ
 .تطويرىا في فّعاالً  اً إسيام ليسيموا

المغة  كتب إعداد عند الطمبة إلى بالنسبة المغوي والنمو العمري المستوى مراعاة ضرورة .3
 االنقرائية. معايير ضوء في العربية

، القراءة في مستوياتيـ وتحسيف، المغوية ثروتيـ لتنمية التبلميذ لدى ةر الح القراءة حب تنمية .4
 .الحرة القراءة ومواد، كتب مف التبلميذ وميوؿ يتفؽ بما المدارس مكتبات وتزويد

 الدراسية الكتب عمى التجريب عممية بإجراء وذلؾ، التعميـ قبؿ التجريب مف التأكد ضرورة .5
 لطبلب ومبلءمتيا وصبلحيتيا انقرائيتيا مستوى مدى ةمعرفو ، العربية المغة كتب خاصة
 .والعممي والثقافي المغوي االتصاؿ حيث مف الدراسية المرحمة

 ومراكز والتعميـ التربية وزارة في المدرسية الكتب ومطوري مؤلفي بيف التواصؿ عمى العمؿ .6
 .الكتب تمؾ انقرائية مستوى لمعرفة الجامعات في البحوث

 المقترحات: 5.3
الرابع  الصؼ تبلميذ عمى "لغتنا الجميمة" المقرر كتاب في القرائية لمنصوص دراسة إجراء .1

 الحالية. الدراسة تتناوليا لـ التي المغوية المتغيرات مف عدد بيف العبلقة لكشؼ األساسي
 اختيار يتـ لكي الجنسيف لكبل الطمبة لدى القرائية الميوؿ تحديد إلى تيدؼ دراسة إجراء .2

 .ليا وفًقا العربية المغة كتب محتوى
مختمفة  دراسية كتب المختمفة وفي التعميـ مراحؿ في الدراسة ليذه مماثمة دراسة إجراء .3

 .لمكشؼ عف مدى صبلحية تمؾ الكتب مف حيث درجة انقرائيتيا
 مف ومدى تمكنيـ لمطبلب والعممي والثقافي المغوي المستوى تحدد مشابو دراسات إجراء .4

  .القراءة ميارات
وعدـ الوصوؿ إلى المستوى لدى الذكور  االنقرائية إجراء دراسات توضح أسباب ضعؼ .5

 .المطموب
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -

 :المراجع العربيةالمصادر و  :أولً 
     لمصؼ الخالدة لغتي كتاب مقروئية مستوى (.ـ2014). إبراىيـ بف فيد بنت آؿ رقيب، عائشة

رسالة ماجستير غير ) التعميـ بنوع وعبلقتو السعودية المممكة العربية في المتوسط األوؿ
 .اإلسبلمية، الرياض، المممكة العربية السعودية سعود بف محمد اإلماـ جامعة(. منشورة

فػػػي   االبتدائيػػػة لممرحمػػػة العربيػػػة المغػػػة كتػػػب مقروئيػػػة قيػػػاس(. 2008)إسػػػماعيؿ.  أحمػػػد، حمػػػدي
 .المستنصرية، بغداد، العراؽ الجامعة منشورة(. غير ماجستير )رسالةالعراؽ  كردستاف إقميـ

 الجامعػة مكتبػة: غػزة .8ط .وأدواتػو مناىجػو وعناصػره التربػوي البحػث (.ـ2112) .األغا، إحساف
 .اإلسبلمية

 سمسػػػػػمة األحاديػػػػػث الصػػػػػحيحة وشػػػػػيء مػػػػػف فقييػػػػػا ـ(.2112األلبػػػػػاني، محمػػػػػد ناصػػػػػر الػػػػػديف. )
 .المعارؼ. الرياض: مكتبة 9(. ط8، )ج(السمسمة الصحيحة) وفوائدىا

مقروئيػػػػة كتػػػػاب األحيػػػػاء لمصػػػػؼ األوؿ . ـ(2004. )إمبػػػػو سػػػػعيدي، عبػػػػد اهلل والعريمػػػػي، باسػػػػمو
، ةالتربويػلمدراسػات جامعػة الكويػت مجمػة  .وعبلقتيا ببعض المتغيػرات عماف الثانوي بسمطنة

19(73 ،)153-181. 

 :. اإلمػػارات1. طوآدابيػػا العربيػػة المغػػة ميػػارات تػػدريس أسػػاليب .(ـ2001)الفتػػاح.  البجػػة، عبػػد
 .  الجامعي دار الكتاب

     دار الفكػر :. عمػاف1. طوالكتابية الميارات القرائية األطفاؿ تعميـ .(ـ2002)الفتاح.  البجة، عبد
 .والنشر والتوزيع لمطباعة

 وعبلقتػػػػو المتوسػػػط الثػػػاني لمصػػػؼ العمػػػـو كتػػػاب مقروئيػػػة مسػػػتوى (.ـ2013)البػػػردي، عػػػاطي. 
 .القرى، السعودية أـ منشورة(. جامعة غير ماجستير )رسالةالمتغيرات  ببعض

التعمػيـ  مػف األولػى بالحمقػة المغػة كتػب انقرائيػة جوانب بعض قياس ـ(.2001البسيوني، سامية. )
 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة عيف شمس، القاىرة.األساسي
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 العميػػا لمصػػفوؼ العمػـو مقروئيػة كتػػب مسػػتوى .ـ(2014فػبلح. ) ىػدياف بػف البصػيص، مػػذكر
رسػػالة ماجسػتير غيػر منشػػورة(. جامعػة أـ القػػرى، )بمحافظػػة حفػر البػاطف االبتدائيػة بالمرحمػة

 مكة المكرمة، المممكة العربية السعودية.

فعاليػػة برنػػامج لعػػبلج صػػعوبات الفيػػـ القرائػػي  .ـ(2002). ، عبػػد المطيػػؼ عبػػد القػػادرأبػػو بكػػر 
 مجمػػة .تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي فػػي ضػػوء نظريػػة الماعػػات السػػياؽ لسػػتبيرنبرج  لػػدى

 .166 –147، (79ع)، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس

سماعيؿ، عمي إبراىيـ قيػاس مقروئيػة كتػاب الكائنػات الحيػة . (ـ2001. )بوقحوص، خالد أحمد وا 
لمدراسػػػات  جامعػػػة قطػػػر مجمػػػة .ولػػػة البحػػػريفوالبيئػػػة المقػػػرر عمػػػى طمبػػػة المرحمػػػة الثانويػػػة بد

 .133-109(، 19، ع)البحوث التربويةو 

 فػي واالسػتماع الصػامتة والقػراءة الجيريػة القػراءة . أثػر(ـ1997)التؿ، شادية، وعبيدات، يوسؼ. 
 اإلنسػػػانية لػػػآلداب ولعمػػػـو دمشػػػؽ مجمػػػةاألساسػػػي.  التاسػػػع الصػػػؼ طػػػبلب لػػػدى االسػػػتيعاب
 .218–177، (1)13، والتربوية

صوص القرائيػة لمػادة المغػة العربيػة بطريقتػي الصػامتة نأثر تدريس ال (.ـ2013). الثنياف، محمد 
والجيريػػة فػػي التحصػػيؿ الدراسػػي واالحتفػػاظ لطمبػػة الصػػؼ الرابػػع األساسػػي لػػواء المػػوقر فػػي 

   .جامعة الشرؽ األوسط، األردف(. لة ماجستير غير منشورةارس)األردف

 والفيػـ السػرعة ميػارات تنميػة عمػى(K.W.L.H)استراتيجية توظيؼ أثر. (ـ2015)جابر، دعاء. 
 الجامعػة منشػورة(. غيػر ماجسػتير )رسػالة بغػزة األساسػي الرابػع الصػؼ طالبػات لػدى القرائي

 .االسبلمية، غزة، فمسطيف

 الرابػػع الصػؼ لتبلميػذ العمػـو كتػػاب فػي النصػوص جػودة (.2009) .محمػػد جحجػوح ، يحيػى أبػو
، ةواالجتماعيػ اإلنسػانية لمعمػـو الشػارقة جامعػة مجمػة. يػاب معممػييـ معرفة ومستوى األساسي

6(2) ،214-181. 

 الرابػػػع والوطنيػػػة لمصػػؼ االجتماعيػػة التربيػػػة كتػػاب مقروئيػػػة مسػػتوى .(ـ2008)جوارنػػة، محمػػػد. 
 .136-125، (2)4، اليرموؾ لمعمـو التربوية مجمة جامعةاألردف.  في األساسي

 التربويػػة. العمميػػة فػػي المدرسػػي الكتػػاب ـ(. أىميػػة2014حسػػاف، وفػػوزي، لوحيػػدي. )الجيبللػػي،  
  .210-194، (90)، عاالجتماعية والبحوث الدراسات مجمة
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أسػػػس القػػػراءة وفيػػػـ المقػػروء بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ المػػػدخؿ فػػػي  .ـ(2009). حبيػػب اهلل، محمػػػد
 .جمعية عماؿ المطابع التعاونية :األردف. 3ط .تطوير ميارات الفيـ والتفكير والتعمـ

. النظريػة والتطبيػؽ بػيف تدريسػيا وطرؽ القرائية المياراتـ(. 2007عمي. ) محمد حراشة، إبراىيـ
   .والتوزيع لمنشر الخزامي عماف: دار .1ط

 الثقافػػػػػة دار: . عمػػػػاف1ط والكتابػػػػة. القػػػػراءة األطفػػػػػاؿ تعمػػػػيـ طػػػػرؽ. (ـ2007الحسػػػػف، ىشػػػػاـ. )
 .لمنشروالتوزيع

 لتبلميػػذ ومواصػػفاتو المدرسػػي الكتػػاب جػػودة معػػايير .(ـ2007-أكتػػوبر -30/31)حمػػس، داود. 
 اإلسبلمية. العاـ، غزة: الجامعة التعميـ جودة لمؤتمر مقدـ . بحثالدنيا األساسية المرحمة

 فػي السػادس األساسػي لمصػؼ التػاريخ كتػاب مقروئيػة مسػتوى .(ـ2010)الحويطي، سحر سالـ. 
اإلسػبلمية،  . الجامعػة(منشػورة غيػر ماجسػتير )رسالةالمتغيرات ببعض وعبلقتو غزة محافظة

 غزة، فمسطيف.

 مجمػػػةاألردف.  فػػػي اإلسػػػبلمية التربيػػػة كتػػػب مقروئيػػػة ـ(. درجػػػة2013الخالػػػدي، جمػػػاؿ خميػػػؿ. )
 .22-1(، 1)15، بغزة األزىر جامعة

 بمرحمػػػة المدرسػػػية الكتػػػب . جػػػودة(ـ2007-أكتػػػوبر– 31-30)عمػػػي، وشػػػببلؽ، وائػػػؿ. ، خميفػػػة
 . ورقػػػة عمػػػؿ مقدمػػػة إلػػػى المػػػؤتمرالمرحمػػػة ىػػػذه مشػػػرفي نظػػػر وجيػػػة مػػػف األساسػػػي التعمػػػيـ
 اإلسبلمية. الفمسطيني، غزة: الجامعة العاـ التعميـ في الجودة الثالث التربوي

. 1ط .العربيػػػػة المغػػػة تػػػػدريس فػػػي حديثػػػة اتجاىػػػػات .(ـ2005)الػػػدليمي، طػػػو، والػػػػوائمي، سػػػعاد. 
 .الحديث الكتب عماف: عالـ

تقػػويـ محتػوى كتػػاب المطالعػػة العربيػة )بنػػيف، بنػػات( (. ـ2004. )الدوسػري، مشػػاعؿ بنػت صػػالح
رسػػػػالة )لمصػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػط بالمممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية فػػػػي ضػػػػوء معػػػػايير المقروئيػػػػة

 جامعة السمطاف قابوس، مسقط، سمطنة ُعماف. (.ماجستير غير منشورة

 بيروت: مكتبة لبناف.. مختار الصحاحـ(. 1995) .، محمد بف أبي بكرالػرازي

. األزىػػري اإلعػػدادي الثػػاني لمصػػؼ القػػراءة كتػػب انقرائيػػة قيػػاس .(ـ2009يوليػػو، )راشػػد، حنػػاف. 
والمعرفػػة، القػػاىرة: جامعػػة عػػيف  لمقػػراءة المصػػرية لمجمعيػػة التاسػػع المػػؤتمر فػػي مقػػدـ بحػػث
 شمس.
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 فػػػي وأثػػػره الصػػػامتة القػػػراءة ميػػػارات لتنميػػػة مقتػػػرح برنػػػامج (.ـ2001) .عبػػػداهلل بػػػف الراشػػػد، خالػػػد
سػػعود،  الممػػؾ ، جامعػػة(منشػػورة غيػػر ماجسػػتير رسػػالة) الدراسػػي التحصػػيؿ مسػػتوى تحسػػيف
 .السعودية

 االبتػػدائي الرابػػع لمصػػؼ المقػػرر العربيػػة لغتػػي كتػػاب مقروئيػػة مسػػتوى(. 2005)الرشػيدي، مفمػػح. 
العربيػػة، عمػػاف،  لمدراسػػات ىمػػاف جامعػػة منشػػورة(. غيػػر ماجسػػتير )رسػػالةالكويػػت دولػػة فػػي

 .األردف

 كتػب مقروئيػة مسػتوى.ـ(2015الناصػر) وعبدالحميد، عبػد العزيز والشميوب، سمر الرويس، عبد
 مجمػةالسػعودية.  العربيػة المممكػة فػي االبتدائيػة بالمرحمػة العميا لمصفوؼ المطورة الرياضيات
 .198-177(، 48ع)، والنفسية التربوية لمعمـو السعودية الجمعية

 القرائي عنػد واالستعداد العربية المغة ميارات تنمية. " (2006)محمد والترتوري، محمد ، القضاة
 .الحامد دار :عماف .الروضة طفؿ

مكتبػػة الجامعػػة  :غػػزة. 2ط ة.المرشػػد فػػي تػػدريس المغػػة العربيػػ. (ـ1999. )زقػػوت، محمػػد شػػحادة
 سبلمية.اإل

 المقػرر المغة العربيػة كتاب في القرائية النصوص مقروئية مستوى .(ـ 2009)زىرة ، محمد.  أبو
 فػػػي شػػػمس لمدراسػػػات التربويػػػة عػػػيف جامعػػػة مجمػػػة اإلعػػػدادي. األوؿ الصػػػؼ تبلميػػػذ عمػػػى

 .862–813، (79)3التدريس،  وطرؽ المناىج

 دار: ، عمػػافوالصػػعوبة الميػػارة بػػيف العربيػػة المغػػة تػػدريس أسػػاليب (.ـ2006) .خميػػؿ يػػد، فيػػداز 
 .اليازوري

مقروئيػة كتػػاب العمػـو العامػة لػػدى  .(2013. )جبػراف، رائػػدة خميػؿ سػرحاف، غسػاف عبػػد العزيػز و
. طمبة الصؼ الخامس األساسي وعبلقتيا بتحصيميـ في مادتي العمـو العامػة والمغػة العربيػة

 .47-31(، 11، ع)ةتربويالنفسية و الدراسات مجمة جامعة القدس لم
 )رسػػػػػالة المغػػػػػة اإلنجميزيػػػػػة لكتابػػػػػة القػػػػػراءة نصػػػػػوص مقروئيػػػػػة قيػػػػػاس (.ـ2004سػػػػػميـ، صػػػػػبري.)

 القاىرة، مصر. التربوية، جامعة والبحوث الدراسات معيد ماجستير غير منشورة(.

 العربيػة المغػة كتػاب مػف نصػوص مقروئيػة مسػتوى. (ـ2002)القػادر محمػد.  عبػد سميماف، إقباؿ
 .(منشػػػورة ماجسػػػتير غيػػػر )رسػػػالة نػػػابمس محافظػػػة فػػػي األساسػػػي السػػػادس لمصػػػؼ المقػػػرر
 الوطنية، نابمس، فمسطيف.  النجاح جامعة
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القػراءة  تعمػـ. (ـ2009)الحكػيـ.  محمػد؛ والصػافي، عبػد رياش، حسػيف محمد؛ وأبو شريؼ، سميـ
 .والتوزيع لمنشر الثقافة دار :. عماف1. طالسريعة

 كمعيػػػار الصػػػورة والكممػػػة ثقػػػافتي بػػػيف التوافػػػؽ.(ـ2011إبػػػراىيـ) الػػػرحمف عبػػػد الشػػػنطي، عفػػػاؼ
 ماجسػػتير )رسػالةالرابػع األساسػي لمصػػؼ بجزأيػو الفمسػطيني العمػـو كتػػاب محتػوى فػي لمجػودة

 فمسطيف.، األزىر، غزة ة(، جامعة غير منشور

 فػػػي مقػػػدـ بحػػػث .الجػػػودة معػػػايير مػػػف كمعيػػػار الػػػنص انقرائيػػػة(. ـ2002إبريػػػؿ/) .الشػػػيخ، محمػػػد
المصػرية، مصػر:  المدرسػة فػي التعمػيـ في جػودة بطنطا التربية لكمية السابع العممي المؤتمر

 جامعة طنطا. 

 تنميػػػة ميػػػارات الفيػػػـ عمػػى" القمػػػر تنػػػاؿ"  اسػػػتراتيجية اسػػتخداـ أثػػػر .(ـ2015)الصػػيداوي، خالػػػد.
 الجامعػػػػة منشػػػػورة(. غيػػػػر ماجسػػػػتير )رسػػػػالة األسػػػاس الرابػػػػع الصػػػػؼ تمميػػػػذات لػػػػدى القرائػػػي

 . اإلسبلمية، غزة

األردف:  .1. طالمبكػػرة الطفولػػة فػػي لمقػػراءة االسػػتعداد مراحػػؿ .(ـ2003)أحمػػد.  طػػاىرة، الطحػػاف
   الفكر. دار

 دار :القػاىرة .يسر والتػد التػأليؼ بػيف اإلسػبلمية العربيػة الثقافػة. ـ(1998). أحمػد طعيمة، رشػدي
 .الفكر العربي

، إعػدادىا، تطويرىػا العربيػة المغػة تعمػيـ لمنػاىج العامػة األسػس .ـ(2004). أحمػد طعيمة، رشدي
 .الفكر العربي دار :القاىرة .1تقويميا. ط

 نظريػػات"  العػػاـ التعمػػيـ فػػي العربيػػة تػػدريس .(ـ2001)السػػيد.  طعيمػػة، رشػػدي، ومنػػاع، محمػػد 
 العربي. الفكر القاىرة: دار. 1ط ." وتجارب

 المقػػرر الجميمػة لغتنػا لكتػاب العربيػػة المغػة معممػي تقػويـ .(ـ2002) حسػػف. الػديف رجػاء، طمػوس
 غيػػػر ماجسػػػتير )رسػػػالة التحػػػديث نحػػػو باتجاىػػػاتيـ وعبلقتػػػو فمسػػػطيف فػػػي السػػػادس لمصػػػؼ
 غزة.، اإلسبلمية الجامعة منشورة(.

 الكتػػب جػػودة مسػػتوى تقػػويـ (.ـ2011) محمػػود.، وحسػػيف رمضػػاف؛، محمػػود؛ ودرويػػش، طيػػوب
 جامعػػة مجمػػة. العالميػػة المعػايير وفػػؽ( الثانيػػة الحمقػػة) األساسػي التعمػػيـ مرحمػػة فػػي المدرسػية
 .122-99، (5)33، العالمية والدراسات لمبحوث تشريف
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. والتطبيػؽ النظريػة بيف العربية المغة تدريس أساليب .(ـ2007) محمد.، والحوامدة راتب، عاشور
 .المسيرة دار :عماف. 2ط

لمنشػػػػػر  عمػػػػػاف: دار صػػػػػفاء .1ط .األطفػػػػػاؿ لػػػػػدى القػػػػػراءة تشػػػػػجيع .(ـ2002) حسػػػػػاف.، عبابػػػػػدة
 .والتوزيع

 :عمػاف .1ط .الحديثة العممية المناىج ضوء في األطفاؿ عند القراءة .(ـ2008) حساف.، عبابدة
 والتوزيع. لمنشر صفاء دار

 تنميػػة فػػي الػػذىني التصػػور اسػػتراتيجية اسػػتخداـ فاعميػػة .(ـ2009) .شػػعباف البػػاري، مػػاىر عبػػد
 شػمس لممنػاىج عيف جامعة مجمة. اإلعدادية األساسية المرحمة لتبلميذ القرائي الفيـ ميارات
 .114-73(، 145ع)، التدريس وطرؽ

واالستذكار في المدرسػتيف االبتدائيػة  أنشطة وميارات القراءة (.ـ2006) ىبة محمد.، الحميد عبد
   الصفاء. دار: . عماف1ط .واإلعدادية

دراسة صدؽ وثبات اختبارات التتمة فػي قيػاس . ـ(1997). إبراىيـ، وعبد الرحمف، أحمد، عثماف
رابطػة األخصػائييف  ،مجمػة دراسػات نفسػية .االنقرائية لبعض موضػوعات عمػـ الػنفس التربػوي

 . 166-134 ،(33)7 ،مصر، القاىرة، النفسييف المصرية

عّمػاف: دار  .2ط .ةدليػؿ المعمػـ فػي بنػاء االختبػارات التحصػيميـ(. 1997) .عبد الػرحمف، عدس
 الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع. 

 لمنشػر دجمػة دار: عمػاف. 9ط .التدريسػية العمميػة فػي والتقػويـ القيػاس (.ـ2198) .رحػيـ، العزاوي
 .والتوزيع

 .1. طتنميػػة ميػػارات المغػػة لػػدى طفػػؿ الروضػػةـ(. 2009) رائػػد.، وأبػػو لطيفػػة، جمػػاؿ، العسػػاؼ
 عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر.

عمػػاف: دار  .1. طاالسػػتراتيجيات الحديثػػة فػػي التػػدريس الفعػػاؿ (.ـ2008)محسػػف عمػػي.، عطيػػة
 صفاء.

 عماف: دار الفكر لمنشر.  .2. ططرؽ تعميـ األطفاؿ القراءة والكتابةـ(. 1996) محمد.، عطية

االنقرائية فػي مػادة المغػة العربيػة لمصػؼ السػابع مػف المرحمػة (. ـ2000) أميف عمر خميؿ.، عمر
 غزة.، جامعة األزىر )رسالة ماجستير غير منشورة(. ألساسية في محافظات غزةا
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دار : الريػاض، قياسػيا وكيفيػة وأىميتيػا ماىيتيػا المقروئيػة ـ(.2015) حسػيف. خالػد،  عمشػة أبو
 األلوكة.

  المتوسػطة لممرحمػة اإلسػبلمية التربية كتب مقروئية مستوى .(ـ2007) سبلمة. إسماعيؿ، العنزي
    ماجسػػػتير )رسػػػالةالكويػػػت دولػػػة فػػػي ومشػػػرفييا اإلسػػػبلمية التربيػػػة معممػػػي نظػػػر وجيػػػةمػػػف 
 .الكويت، العربية عماف جامعة. منشورة( غير

القرائيػػة الميػػارات  فاعميػػة برنػػامج محوسػػب لعػبلج الضػػعؼ فػػي بعػػض(. ـ2012). بركػػة، عػوض
، سػػبلميةالجامعػػة اإل )رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة(. الصػػؼ الرابػػع األساسػػي لػػدى تبلميػػذ 

 غزة.

ت الفيػـ امعػدؿ سػرعة القػراءة الجيريػة وتنميتيػا وتنميػة ميػار  (.ـ2007-ديسػمبر)أيمف عيد.، عيد
مجمػػة الجمعيػػة القرائػػي لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي باسػػتخداـ األلعػػاب التربويػػة. 

 . 245-201، (72ع) جامعة عيف شمسمجمة  ،المصرية لمقراءة والمعرفة

عمػػػػاف: دار . 1ط .العربيػػػػة المغػػػػة ميػػػػارات تػػػػدريس إلػػػػى مػػػػدخؿ. ـ(2011) محمػػػػد زىػػػػدي، عيػػػػد
 صفاء. 

 العممػػي وميػػارات التفكيػػر الفيزيػػاء كتػػاب مقروئيػػة بػػيف العبلقػػة .(ـ2008) محمػػد. أزىػػار، غميػػوف
-95، (1)11، العمميػة شػمس لمتربيػة عػيف مجمػة جامعػةالثػانوي.  الثالػث الصؼ طمبة لدى
118. 

المفظػػي  –مسػػتوى مقروئيػػة كتػػاب العمػػـو وعبلقتػػو بالػػذكاء المغػػوي (. ـ2013) صػػفاء.، القرمػػاني
 )رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة(.لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي أمانػػة العاصػػمة

 اليمف. ، جامعة صنعاء

ـ(. قيػاس انقرائيػػة كتػػب المغػػة العربيػة بالمرحمػػة االبتػػدائي باسػػتخداـ 2012) سػػعاد جػػابر.، محمػود
، مجمػة جامعػة اإلمػارات المتحػدة الدوليػة لؤلبحػاث التربويػةبرنامج كمبيػوتر وأحكػاـ معممييػا. 

 .121-90، (31ع)

   .. عماف: دار المسيرة1. ططرؽ تدريس المغة العربية(. ـ2007. )أحمد عمي، مدكور

   .. القاىرة : دار الفكر العربي3. طتدريس فنوف المغة العربية(. ـ2001)عمي أحمد.، مدكور

المنػػػػاىج التربويػػػػة الحديثػػػػة مفاىيميػػػػا وعناصػػػػرىا (. ـ2004) محمػػػػد.، والحيمػػػػة، توفيػػػػؽ، مرعػػػػي
 .عماف: دار المسيرة .1ط وأسسيا وعممياتيا.
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. عمػػاف: 1. طمشػػكبلت القػػراءة مػػف الطفولػػة إلػػى المراىقػػة (.ـ2005) ريػػاض بػػدري.، مصػػطفى
 دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 دار . بيػػػػروت:4ط .تدريسػػػػيا وطرائػػػػؽ العربيػػػػة المغػػػػة خصػػػػائص ـ(.2007) نػػػػايؼ.، معػػػػروؼ 
    النفائس.

قياس كتب التربية الدينية اإلسبلمية بالمرحمة المتوسػطة بدولػة (. ـ>>>9) سميرة فيد.، المعصب
 جامعة القاىرة.، )رسالة ما جستير غير منشورة(. معيد الدراسات والبحوث التربويةالكويت

. 1ط .تعمػػػيـ األطفػػػاؿ القػػػراءة والكتابػػػة(. ـ2011) .الحػػػافظعبػػػد ، سػػػبلمةو ، سػػػميح،  مغمػػػي أبػػػو
 دار البداية.: عماف

 أىميتيا، تطورىا، مفيوميا، القراءة؛(. 2015موقع تربوي لمدكتور وجيو مرسي أبو لبف )
. الموقع:  2016فبراير  2. تاريخ االطبلع: مياراتيا

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268740 
 .المعارؼ دارالقاىرة:  .4جم .العرب لساف. )ـ1980(. الديف جماؿ، ورظمن ابف

 القرائية الميارات بعض مستوى تحسيف عمى الدراما استخداـ أثرـ(. 2008) .لطفي، موسى أبو
، اإلسػبلمية الجامعػة .(منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة) األساسػي السػابع الصػؼ طمبػة لػدى
 .غزة

مسػتوى مقروئيػة كتػاب المغػة العربيػة لمصػؼ  (.ـ2011) محمػد.، عبد المطيؼ والمػومني، مومني
 .588-557،(4-3)27، مجمة جامعة دمشؽالرابع األساسي في األردف. 

 العربيػة المغػة كتػاب إشػراكيو ودرجػة مقروئيػة مسػتوى (.ـ2003-مايو-29) عمي. حسف، الناجي
 المنػػػػاىج لنػػػػدوة مقدمػػػػة دراسػػػػة .المتحػػػػدة العربيػػػػة اإلمػػػػارات فػػػػي االبتػػػػدائي السػػػػادس لمصػػػػؼ
 سعود. الممؾ الرياض: جامعة، والمنطمقات واألسس

 .المصرية األنجمو مكتبة :القاىرة .9ط .التربوي القياس(. ـ8>>9) .الديف صبلح، ناىية أبو

 لمصػػػفوؼ الثػػػامف والنصػػػوص المطالعػػػة كتػػػب مقروئيػػػة .(ـ2000) الكػػػريـ. عبػػػد زكػػػي، نجػػػادات
، جامعػػػة اليرمػػػوؾ منشػػػورة(. ماجسػػػتير غيػػػر )رسػػػالةاألساسػػػي التعمػػػيـ مػػػف والعاشػػػر والتاسػػػع
 .األردف
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ـ(. مقروئيػػة كتػػب الدراسػػات االجتماعيػػة  2001) أحمػػد العبػػد.، وأبػػو السػػعيد، يحيػػى لطفػػي، نجػػـ
مجمػة كميػة لممرحمة اإلعدادية بالنسبة لمتبلميذ كما يراىا المعممػوف والموجيػوف وجامعػة بنيػا. 

 .286-257(، 49)12، التربية

 المرحمػة مػف والسػابع الرابػع الصفيف القراءة تدريس بيف الموازنة .(ـ2003) عمي. حمداف، نصر 
( 1)16، سػعود الممؾ جامعة مجمة مطّور. مقترح تعميمي أنموذج وبيف األردف في األساسية

189-234. 

مسػػتوى مقروئيػػة كتػػاب" لغتنػػا العربيػػة" المطػػور  ـ(.2013) افتكػػار.، حمػػداف واإلبراىيمػػي، نصػػر
مجمػػة جامعػػة أـ القػػرى لمعمػػـو التربويػػة المقػػرر لطمبػػة الصػػؼ الخػػامس األساسػػي فػػي األردف. 

 .90-62، (3)5، والنفسية

صػػعوبات تعمػػـ القػػراءة لػػدي تبلمػػذة الصػػؼ الرابػػع األساسػػي وتصػػور  ـ(.2010). إيمػػاف، النػػوري
 .غزة، سبلميةالجامعة اإل )رسالة ماجستير غير منشورة(. مقترح لعبلجيا
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 قائمة أسماء السادة المحكمين(: 1ممحق رقم )

 مكان العمل الدرجة العممية اسم المحكم م
 غزة -الجامعة اإلسبلمية دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية داود حمس -9
 خانيونس -جامعة األقصى دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية أيمف الشيخ عمي -2
 خاف يونس -جامعة األقصى دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية عمر دحبلف -8
 وزارة التربية والتعميـ دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية خميؿ حماد -8
 لغة عربية في وكالة الغوثمشرؼ  ماجستير لغة عربية)نحو وصرؼ( ضياء الديف الغوؿ -8
 معمـ بمدارس وكالة الغوث ماجستير مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية محمد أبو طعيمة -9
 معمـ بمدارس وكالة الغوث ماجستير مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية ىاني زعرب -:
مشرؼ لغة عربية في مديرية التعميـ/  بكالوريوس لغة عربية إبراىيـ قشطة -;

 رفحمحافظة 
مشرؼ لغة عربية في مديرية التعميـ/  بكالوريوس لغة عربية جماؿ عوض ->

 محافظة رفح
 معممة بمدارس وكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية سيير ماضي -91
 معممة بمدارس وكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية وفاء برىـو -99
 الغوث معمـ بمدارس وكالة بكالوريوس لغة عربية باسـ عاشور -92
 معمـ بمدارس وكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية كامؿ الحج أحمد -98
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 )اختبار كموز( كتاب تحكيم اختبار التتمة (:2ممحق رقم )

 غػػػػػػػػػػػػزة –الجػػػػػامػػػػعػػػػػػة اإلسػػػػبلميػػػػػػػػة  

                 العميػػػػػػػػػػػػاالدراسػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 

 ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال

 سػػػػقسػػػػػػػـ المنػػػاىػػج وطػػػػػػرؽ التدريػػػ

 

  (التتمة اختبار(كموز اختبار تحكيم: الموضوع

 السيد الدكتور/ األستاذ : ................................  حفظك اهلل 

 :السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
لغتنا الجميمة " لدى طمبة الصف  كتاب " مستوى انقرائية"  بإجراء دارسة بعنواف : يقـو الباحث

 الرابع األساسي ".

 التربية كمية مف التدريس وطرؽ المناىجقسـ  مف الماجستير درجة عمى لمحصوؿ جزئي كمتطمب
 .غزة-اإلسبلمية بالجامعة

 عمى االطبلع سيادتكـ مف ويرجى، المجاؿ ىذا في البناءة ومقترحاتكـ آلرائكـ الفعالة ونظراً  
  :حيث مف االختبار وتحكميو

 الرابع األساسي. الصؼ لطمبة االختبار نصوص مبلءمة مدى 
 كموز. اختبار إعداد شروط مع االختبار بناء خطوات مدى اتساؽ 
 المغوية لمنصوص القرائية التي يشتمؿ عمييا االختبار. والسبلمة العممية الصحة 
  التحكيـ. مناسبًا في ترونو ما 

 تعاونكم حسن لكم شاكرين
 

 الباحث/ محمد جمعة أبو زكار

 

 

                                                             
 .االنقرائية / مستوى السهولة أوالصعوبة  في النصوص القرائية 
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 التتمة )كموز( الصورة النيائية لختبار(: 3ممحق رقم )
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 االختبار عف اإلجابة تعميمات

 أرجو تعبئة البيانات التالية لؤلىمية:

 اسـ الطالب/ة :...........................

 ..اسـ المدرسة :...........................

 ، ، ، ، ، ، أعزائي الطمبة

 ، ، وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ السبلـ

عممًا ، سأعرض عميكـ االختبار التالي واليدؼ منو معرفة مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة"
، وليس ليا عبلقة بالمستوى التحصيمي، بأف نتائج االختبار تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط

فما عميؾ إال أف تخمف الكممة المحذوفة مف النص مف خبلؿ  الكممات الموجودة بيف القوسيف 
 ( دقيقة.50بأف زمف اإلجابة عف االختبار) عمماً ، أعمى كؿ نص لمؿء الفراغات في كؿ نص

 :الفراغات ملء طريقة يوضح الذي التالي المثال لحظ 

منو  ُحذفت األساسي الرابع لغتنا الجميمة" لمصؼ "كتاب مف ُأخذ نص أمامؾ الوارد المثاؿ 
حيث يتـ ، المحذوفة مكاف الكممات متساوية فراغات ُوتركت، بعد الجممة األولى كممة سابع 

 الكممات الموجودة بيف القوسيف . اختيار الكممة المناسبة مف

 درس "العمُل الشريُف"مثال توضيحي: 
 مُسّف(، عمبلً ، الثبلثة، عممو، )احتفظ

ـْ َأْمواَلو، َأْوالَدُه..........َجَمَع ، َفَمَما َشَعَر ِبُدُنو  َأَجِمو، كاَف َشيٌخ َيْممُؾ َثْرَوًة َعظيَمة ، َوَوز َع َعَمْيِي
.......... َشريفًا َيْأُخْذ َجْوَىَرة.، ماَعدا َثبلَث َجواِىَر.......... ِبيا ـْ : َمْف َيْعَمْؿ ِمْنُك ـْ  َوقاَؿ َلُي

ُؿ: يا َأَبِت ، ...َوَبْعَد ُأْسبوِع جاَء َأْوالُدُه.......، َبَدَأ ُكؿ  َوَلٍد.......... ِبِجدٍّ َوَنشاط ، َفقاَؿ األو 
 .َوَلّما َطَمَبُو ِمّني َرَدْدُتُو ِإَلْيِو كاِمبلً ، َأْوَدَعني َرُجٌؿ.......... ِمْقدارًا َكبيرًا ِمَف اْلماؿ
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                                 الحــــل:

 درس "العمُل الشريُف"

 مُسّف(، ِمني، عمبلً ، الثبلثة، عممو، )احتفظ
ـْ ،     الثالثة     َجَمَع َأْوالَدُه ، َفَمَما َشَعَر ِبُدُنو  َأَجِمو، َشيٌخ َيْممُؾ َثْرَوًة َعظيَمة كافَ  َوَوز َع َعَمْيِي
: َمْف َيْعَمْؿ ِمْنُكـْ ، ِبيا    احتفظ        ماَعدا َثبلَث َجواِىرَ ، َأْمواَلو ـْ َشريفًا       عمالً    َوقاَؿ َلُي
 َجْوَىَرة.َيْأُخْذ 

ُؿ: يا ،       الثالثة  َوَبْعَد ُأْسبوِع جاَء َأْوالُدهُ ، ِبِجدٍّ َوَنشاط عممو          َبَدَأ ُكؿ  َوَلدٍ  َفقاَؿ األو 
 .ِمّني َرَدْدُتُو ِإَلْيِو كاِمبلً  َوَلّما َطَمَبوُ ، ِمْقدارًا َكبيرًا ِمَف اْلماؿ       ُمسنّ    َأْوَدَعني َرُجؿٌ ، َأَبِت 

 

 الدرس األول: "ِحْكَمُة الَيـوم"

 كتب(  -ثـ -قائبل -ىو-نشعر  –نقطتيف  -بالحب –بيدوء  -كؿ -الجمد –ما  -قاؿ  -)مرواف 

ػؼ  الّرابػعِ  ، ْسػَوَد الّسػميَؾ الَمْصػنوَع ِمػَف..........الِبسػًا ِمْعَطَفػُو األَ ، َدَخَؿ اأُلْستاُذ عػاِطٌؼ إلػى الص 
 احِترامًا َلُو.َفَوَقَؼ الّتبلميُذ 

ـُ اأُلْستاُذ.......... : َصباُح اْلخَ  موا ِباْلُجموِس.، ْيِر يا َأِحبائيَحي اُى  َتَفض 

 و..........عمى الس ّبوَرةِ ، َوَأَمَسؾ ِبالط باشير، .......... َوَضَع َحقيَبَتُو عمى الّطاولة

ـ  َوَضَع .......... َفوَؽ ، ِحْكَمَة اْلَيْوـِ   واْلَتَفَت إلى الت بلميِذ قائبًل:، َبعِضيماُث

 .......... ِحْكَمُة اْلَيْوـِ يا َأْبنائي؟

.  َتعاَلِت اأَلْيدي.......... َوِنظاـٍ

 ِمَف اإْليماف. قاَؿ َيْحيى: الن َظاَفةُ 

 ..........أْحمُد: َمْف َجد  َوَجد.

 .قاَؿ خاِلٌد:.......... َواْلَعَمِؿ ُنَحق ُؽ اأْلََمؿ

ػغيَرَتيفِ ، َنَظَر اأُلْستاُذ ِإلى.......... َفَسػَألُو: .......... ِحْكَمػُة الَيػوـِ يػا ، َفَوَجَدُه َيْنُفُخ فػي َكف ْيػِو الص 
                                                                                            َمْرواف؟

 و..........: الّناُر َفاِكَيُة الش تاء.، زاُؿ َيْدُلُؾ  َيَدْيِو ِإْحداُىما باأْلُْخرىَوَقَؼ َمرواُف و.......... ما يَ 
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ـَ اْلُمعم ـُ   َولِكف .......... ، َوقاَؿ : .......... اْلِحَكـِ ال تي َذَكْرُتموىا ُمفيَدُة َوَصحيَحةُ ، ابَتَس

ـْ َأْف َنْكُتَب ِحْكَمَة َمْروَاَف؟ َفُرب ما..  ........ ِبالد ؼء.َرْأُيُك

 ِبَصوٍت ُمخيؼ. بْيَنما راَحِت الس ماُء ُتْرِعدُ ، َىز  الت بلميُذ ُرؤوَسُيـ ُمواِفقيفَ 
ُة" حِّ  الدرس الثاني: "الِغذاُء والصِّ

 -يسبب   -النبات –السكر  -تكسبو  -أجسامنا  -يحصؿ  -األرز -المعب –)األمراض  
 (المجاؿ -الطعاـ  -فترة  -يمد  -الغذاء – في -كالحبوب  -اإلنساف -الطاقة -قصب 

 
وُيْصِبُح َبْعَد..........عاِجزًا َعِف ، َوِمْف دوِنِو َيْفِقُد َنَشاَطو، اْلِغذاُء َضروِريٌّ ِجّدًا ِلَحياِة اإِلْنسافِ 

َوَأِنشَطِتنا اْلُمختِمَفِة َكاْلَمْشِي َفاْلِغذاُء َيْمَنُحنا .......... البّلِزَمَة ِلَنقوـَ َبَأْعماِلنا ، اْلَحَرَكِة َواْلَعَمؿِ 
 َو.......... َوالس باحِة َوالد راسِة َوَغْيِرىا ِمَف اأَلْعماِؿ.

ؿ:..........، َيْحُصُؿ.......... َعمى ِغِذاِئِو ِمْف َمْصَدَرْيِف َرئيَسْيفِ   َوِمْنُو َيْحُصُؿ َعمى ، اأَلو 
، َوالثّاني: اْلَحَيواناتُ ، َوالُبقوِؿ َوالَفواِكِو َواْلَخْضرواِت .......... ، َأْكَثِر َأْنواِع اْلِغذاءِ 

 َوِمْنيا..........عمى الم ْحـِ َوالد ْىِف َواْلَبْيِض َواْلَحميِب.

، َوِمَف.......... َيْحُصُؿ اإِلْنساُف َعمى اأَلْمبلِح اْلَمْعَدِني ِة ال تي .......... َمناَعًة ِضد  اأَلْمراضِ 
َوَيُمد ه ، ف  الِغذاَء ..........  اإِلْنساَف ِبالفيتاميناِت َواِلْبروتيناِت ال تي َتحميِو ِمَف..........َكما َأ

َكاْلَقْمِح َوالَبطاطا َو ، فالن شا ُيْوَجُد .......... َأْنواٍع َكثيَرٍة ِمَف اأَلْطِعَمةِ ، َكذِلَؾ ِبالن شا َوالس ك رِ 
َأّما.......... َفُيَو َمْوجوٌد في َأْكَثِر َأْنواِع اْلَفواِكِو ، ُمْعظـِ َأْنواِع الُبقوؿ اْلَجاف ةِ .......... والذ رِة وَ 

 َو.......... الس ك ِر والش َمْنَدِر َواْلَعَسِؿ.

ّياٍت ُمناِسبةٍ  ........اْلَبداَنَة َفاإِلْكثاُر ِمْف ىِذِه اأَلطِعَمِة ..، َوَعَمْينا َأْف َنَتناَوَؿ..........  ِبَكم 
ياَضِة َدْورًا َكبيرًا في َسبلَمِة ..........، َواْلَكثيَر ِمَف اأَلْمراضِ  َوفي ، َوفي ىذا.......... َفِإف  لِمر 
ّحَة اْلَجي َدةَ   َواْلَحياَة الس عيَدَة.، َمْنِحنا الص 
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 الدرس الثالث: "باقُة َورد"
 -ثبلث –في  -الثانية  -نحف  -رحبت  -فقامت –األولى  -دعتيف –ىدى  -الثالثة  -)اليوـ 

 (فقالت -لؾ  –جيدىا  -ليا  -تترقرقاف  -انفرجت  -تناولت 

ال تي ، َتَتَحد ُث َعِف الس َنواِت الط واؿ، َبيَنما كاَنِت اْلُمَعم َمُة ُىدى َتْجِمُس مع ُأْسَرِتيا
ونوِر ، َوَشباِبيا، َوما َأْعَطْتُو ِخبلَليا ِمْف..........، ....       َتْرِبَيِة اأَلْجياؿِ َقَضْتيا......

، وَفَتَحِت اْلباَب َفإذا ِباْلباِب.......... َسي داٍت ، ......... اْبَنُتيا َشْيدُ ، ُطِرَؽ باُب داِرىا، َعْيَنْييا
 َوَدَخَمْف.، َألَقيَف الت ِحي ةَ 

َبِت اْلُمَعم َمُة.......... ِبِيفّ   َوِىَي ال ، و.......... لْمُجموسِ ، َبْعَد َأْف َسم ْمَف َعمييا  بَحرارةٍ ، َرح 
.  َتْدري َمْف ُىف 

: َأال َتْذُكريَننا يا ِست  ُىدى   َتَذك ْرناِؾ في ، .......... ِمف ِتْمميذاِتِؾ اْلَقديماِت ، ..........ِإْحداُىف 
 ِلما..........َعَمْينا ِمْف َفْضٍؿ َكبير.، َفِجْئنا ِلِزياَرِتؾِ ، َيْوـِ الُمَعم ـِ اْلِفَمْسطِيني  ، ..........َىذا

 َبْيَنما َدْمَعتاِف َسِخي تاِف.......... في َعيَنييا.، و..........ِبِيف  َمر ًة ثاِنَيةً ، اْبَتَسَمِت اْلُمَعم َمةُ 

َفِت الس ي د    .َعر   اُت بُأْنُفِسِيف 

 َأْعَمُؿ َطبيَبَة َأْسناف.، َفقاَلِت.......... : َأنا فاِطَمةُ 

 َأْعَمُؿ ُمَيْنِدَسًة ِمْعماِري ة.، قالت.......... : َأنا ِإْسراءُ 

 َأْعَمُؿ ُمَعم َمًة ِلم غِة اْلَعَرِبي ة.، قالت.......... : َوَأنا ُبْشرى

 َوَأَحس ْت َأف  الد ْنيا َتْضَحُؾ.......... ؛ أِلَف  ما َقد َمْتُو لـ َيِضْع ُسدى.، َمةِ .......... َأساريُر اْلُمَعم  

 َفَرَأْت الُفؿ  والَقَرْنُفَؿ والياَسميَف َكَأن يا  ، .......... باَقَة الَورِد ال تي َأحَضْرَنيا

 ُتَغّني َوَتقوُؿ: ُكؿ  عاـٍ وأْنِت ِبَخْيٍر يا ُمَرب َيَة اأَلْجياؿ. 
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 قائمة ميارات الفيم القرائي المبدئية(: 4ممحق رقم )

 غػػػػػػػػػػػػزة –الجػػػػػامػػػػعػػػػػػة اإلسػػػػبلميػػػػػػػػة

 شئوف البحث العممي والدراسات العميا  

  الػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 قسػػػػػػػـ المنػػػاىػػج وطػػػػػػرؽ التدريػػػػػػػس

 قائمة ميارات الفيم القرائيالموضوع: تحكيم            

الجميمة "لغتنا  مستوى انقرائية كتابيقـو الباحث بإجراء دراسة لنيؿ درجة الماجستير بعنواف"   
 لغتنا" كتاب انقرائية حيث تيدؼ ىذه الدراسة  قياس "الرابع األساسي " لدى طمبة الصف

ومف ، المستقؿ والتعميمي واإلحباطي: وىي الثبلثة بمستوياتو االساسي الرابع لمصؼ" الجميمة
الرابع بيف متطمبات ىذه الدراسة  تحديد قائمة ميارات الفيـ القرائي المناسبة لطمبة الصؼ 

 حيث تقاس ىذه الميارات مف خبلؿ اختبار الفيـ القرائي الذي سيعّد ليذا الغرض.، األساسي

حيث تـ ، البلزمة لطمبة الصؼ الرابع األساسيوقد قاـ الباحث بحصر ميارات الفيـ القرائي
ويتفرع مف كؿ مستوى ، وضعيا في قائمة تحتوي عمى مستويات الفيـ القرائي المستيدفة

ومف خبلؿ خبراتكـ في ىذا المجاؿ يرجى اإلفادة ، مف الميارات الفرعية المرتبطة بو مجموعة
وما ينبثؽ عف كؿ مستوى مف ، عف مدى أىمية كؿ مستوى مف مستويات ميارات الفيـ القرائي

بحيث األخذ في الحسباف عند تحديد ، الميارات الفرعية البلزمة لطمبة الصؼ الرابع األساسي
 لنقاط اآلتية:درجة األىمية ا

 .مدى مناسبة الميارة لطمبة الصؼ الرابع األساسي 
 .مدى انتماء الميارة لمستوى الفيـ الذي صنفت فيو 
 .وضوح الصياغة المغوية والسبلمة العممية لميارات الفيـ القرائي 

في المكاف المناسب الذي يبيف درجة األىمية لميارات الفيـ القرائي  (√وذلؾ بوضع عبلمة) 
ذا كاف لديكـ تعديبلت مقترحة بإمكانكـ وضعيا في المكاف المخصص مما  يتفؽ مع رأيكـ وا 
 لذلؾ.

                                                             
 مستوى السيولة والصعوبة في النصوص القرائية.: االنقرائية 
 فيـ الطمبة لمحتوى قرائي عف مدى المعبرة السموكية المؤشرات مف مجموعة :ميارات الفيـ القرائي. 
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 م

 
زمة لطمبة الصف الرابع ميارات الفيم القرائي الال 

 األساسي.

 مدى األىمية
 التعديالت المقترحة

ميمة  
 جداً 

 ميمة
ميمة 
الى حد 
 ما

 أوًل /مستوى الفيم الحرفي                 
     تحديد المعنى مف سياؽ الجممة 6
     تحديد مرادؼ الكممات 2
     تحديد مضاد الكممات 3
     التمييز بيف المفرد والمثنى والجمع 4
     تحديد األزمنة واألمكنة الواردة في النص 5
     تحديد الفكرة الرئيسة في النص 6
     تحديد أسماء الشخصيات الواردة  7
     تسمسؿ األحداثتحديد  8

 الستنتاجي ثانيًا/ مستوى الفيم        
     استنتاج المعاني الضمنية في النص 9

     استنتاج العبلقة بيف السبب والنتيجة 69
     أوجو الشبو واالختبلؼ استنتاج 66
     استنتاج القيـ واالتجاىات مف النص 62
     التنبؤ بالنتائج مف خبلؿ المقدمات الواردة  63
     استنتاج سمات بعض الشخصيات بالنص 64
     استنتاج عنواف مناسب لمموضوع 65
     ربط الجممة بما يناسبيا مف معاِف دالة 66

 ثالثًا/مستوى الفيم الناقد              
     التمييز بين الحقيقة والرأي 67

     عمى وجية نظر الكاتب االستدالؿ 68

     التمييز بيف األفكار األساسية والثانوية 69

     التمييز بيف ما ىو معقوؿ وغير معقوؿ مف األفكار 29

     تحديد مدى منطقية األفكار وتسمسميا 26

     التمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع وماال يتصؿ 22

     النصتكويف رأي حوؿ األفكار المطروحة في  23

     تقويـ األدلة والبراىيف التي ذكرىا الكاتب بالنص 24

 رابعًا/ مستوى الفيم اإلبداعي        
     تحديد نياية القصة ما لـ يحدد الكاتب نياية ليا 25

26 
اختيار حؿ مناسب مف عدة بدائؿ لموقؼ أو مسألة 

 جديدة
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زمة لطمبة الصف الرابع ميارات الفيم القرائي الال 

 األساسي.

 مدى األىمية
 التعديالت المقترحة

ميمة  
 جداً 

 ميمة
ميمة 
الى حد 
 ما

     لكممة معينة يحدد أكبر عدد ممكف مف الكممات المرادفة 27

     يتنبأ بنياية الموضوع بناًء عمى مقدمتو 28

     يحدد أكبر عدد ممكف مف األفكار ذات الصمة بالموضوع 29

39 
انتقاء أكبر عدد ممكف مف العناويف المناسبة لمنص 

 المقروء
    

 خامسًا/ مستوى الفيم التذوقي

في الكممات  إدراؾ القيمة الجمالية والداللة اإليحائية 31
 والتعبيرات

    

     إدراؾ الحالة الشعورية والمزاجية الُمخيمة عمى النص 32

     اختيار العبارة المناسبة حسب قوة المعنى التي تحممو 33

     يحدد القيـ السائدة في النص 34

     يوازف بيف التعبيرات المغوية 35

 

 ميارات تريدون إضافتيا:
0. ......................................................................................... 
6. ......................................................................................... 
4. ......................................................................................... 

 مالحظات المحكم حول القائمة:

0. ....................................................................................... 
6. ....................................................................................... 

 

 البيانات الشخصية لممحكم

  الدرجة العممية                                                         السم

  جية العمل  التخصص

  تعاونكم حسن لكم شاكرين
بو زكارأالباحث/محمد جمعة   
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 القرائي الفيم ميارات لقائمة النيائية الصورة(: 5ممحق رقم )

 أوًل /مستوى الفيم الحرفي        

 سياؽ الجممةتحديد المعنى مف  1

 تحديد مضاد الكممات 2

 التمييز بيف المفرد والمثنى والجمع 3

 تحديد األزمنة واألمكنة الواردة في النص 4

 تحديد أسماء الشخصيات الواردة في النص 5

 الستنتاجي الفيم مستوى/ ثانياً 

 الفكرة العامة في النص جاستنتا 6

 استنتاج العبلقة بيف السبب والنتيجة 7

 القيـ واالتجاىات مف النص جاستنتا 8

 استنتاج بعض المواقؼ الواردة في النص 9

 العنواف األنسب لمموضوع جاستنتا 10

   الناقد  الفيم مستوى /ثالثاً  

 التمييز بيف الحقيقة والرأي في النص 11

 التمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع وماال يتصؿ 12

 ورد في النص إصدار حكـ عمى شخصية أو موقؼ 13

 االستدالؿ عمى وجية نظر الكاتب 14

 التذوقي الفيم مستوى/ رابعاً  

 معرفة القيمة الجمالية والداللة اإليحائية في الكممات والتعبيرات 15
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 الحالة الشعورية والمزاجية الُمخيمة عمى النص ؾإدرا 16

 يحدد نوع األسموب الببلغي الوارد في النص 17

 الفيم اإلبداعي مستوى/ خامساً  

 اختيار حؿ مناسب مف عدة بدائؿ لموقؼ أو مسألة جديدة 18

 تحديد أكبر عدد ممكف مف الكممات المرادفة لكممة معينة 19

 تحديد أكبر عدد ممكف مف األفكار ذات الصمة بالموضوع 20
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 كتاب تحكيم اختبار ميارات الفيم القرائي (: 6ممحق رقم )

 ػػػػزةػػػػػغػػػػػػػػ –الجػػػػػامػػػػعػػػػػػة اإلسػػػػبلميػػػػػػػػة 

 شئوف البحث العممي والدراسات العميا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال

 سػػػػنػػػاىػػج وطػػػػػػرؽ التدريػػػقسػػػػػػػـ الم
 تحكيم اختبار الفيم القرائي: الموضوع

 األستاذ: ................................  حفظك اهلل ر/السيد الدكتو 

 :السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
كتاب "لغتنا الجميمة" لدى طمبة الصف  مستوى انقرائية"  بإجراء دارسة بعنواف : يقـو الباحث 

 الرابع األساسي".

 كمية مف التدريس وطرؽ قسـ المناىج مف الماجستير درجة عمى لمحصوؿ جزئي كمتطمب
  غزة-اإلسبلمية بالجامعة التربية

حيث ، التي تـ تحكيميا مسبقاً  وقد قاـ الباحث بإعداد اختباٍر وفؽ قائمة ميارات الفيـ القرائي
ييدؼ ىذا االختبار إلى  معرفة مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة" المقرر عمى طمبة الصؼ 

 سيادتكـ مف ُيرجى، المجاؿ البناءة في ىذا ومقترحاتكـ آلرائكـ الفعالة ونظراً ، الرابع األساسي
عطاء آرائكـ فيما يمي:، االختبار وتحكميو عمى االطبلع  وا 

 القرائي. الفيـ لميارات الموضوعة األسئمة مدى قياس 
 .سبلمة الصياغة المغوية لبلختبار 
 .مدى وضوح تعميمات االختبار 
 سؤاؿ. لكؿ االختيارية البدائؿ صحة 
 

 البيانات الشخصية لممحكم

  الدرجة العممية                                                         السم

  جية العمل  التخصص
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 الصورة النيائية لختبار ميارات الفيم القرائي(: 7ممحق رقم )
 الجزء الثاني( –اختبار الفيم القرائي لطمبة الصف الرابع األساسي)مبحث لغتنا الجميمة 

 أرجو تعبئة البيانات التالية لؤلىمية:

 .............................اسـ الطالب/ة: .........................       المدرسة:  

 الشعبة: ...............................       الصؼ: ................................. 

 ، ، ، ، ، ، أعزائي الطمبة

 ، ، وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ السبلـ

 -التذوقي -النقدي -االستنتاجي–ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قدرتؾ في ميارات الفيـ القرائي)الحرفي  
عممًا بأف نتائج ، حيث ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مستوى انقرائية كتاب "لغتنا الجميمة "، اإلبداعي(
فالمطموب منؾ ، التحصيميوليس ليا عبلقة بالمستوى ، تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط االختبار

 قراءة التعميمات بدقة قبؿ البدء باإلجابة.

 التعميمات:

  فما عميؾ إال قراءة ، يحتوي االختبار عمى ثبلثة دروس حيث وضع لكؿ درس مجموعة مف األسئمة
 أسئمة كؿ درس قراءة جيدة  قبؿ البدء باإلجابة.

  د( بينيـ إجابة واحدة صحيحة فقط فما عميؾ إال وضع  دائرة حوؿ ، ج، ب، لكؿ سؤاؿ أربعة بدائؿ )أ
 رمزاإلجابة الصحيحة.

  ( فقرة15يحتوي كؿ درس عمى ) ،( فقرة مف نوع 45وبذلؾ يكوف عدد الفقرات في االختبار ككؿ )
 اختيار متعدد.

  (دقيقة فقط.45زمف االختبار ) 
  (درجة فقط.45درجة االختبار ) 

 كيفية اإلجابة عل أسئمة الختبار: يوضح ذيال اآلتي المثال لحظ

 ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ الموجودة: 
 -عاصمة دولة فمسطين ىي:

 القاىرة            ب. القدس          . أ
 ج. غزة                د. راـ اهلل
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 الدرس األول: "ِحْكَمُة الَيـوم"

 -من بين البدائل الموجودة عقب كل سؤال مما يمي:ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 

فِّ الرّابِع"  َدَخلَ "  .1  -مضاد كممة )دخؿ(:اأُلْستاُذ عاِطٌف إلى الصِّ
 أ. صعد                      ب. جاء             

 ج. خرج                        د. تكمـ  
" العبارة وكتب عمى السَّّبوَرِة ِحْكَمَة اْلَيْومِ ، ِبالطَّباشيرَوَأَمَسك ، "ثم َوَضَع َحقيَبَتُو عمى الّطاولة .2

  -عمى مكاف ىو:السابقة تدؿ 
 أ. المدرسة                   ب. غرفة الصؼ       
 ج. غرفة المعمميف              د. غرفة األلعاب 
َولِكن ما َرْأُيُكْم َأْن َنْكُتَب ِحْكَمَة َمْروَاَن؟ ، ةٌ َوَصحيحَ  "َوقاَل : كل اْلِحَكِم الِّتي َذَكْرُتموىا ُمفيَدةٌ  .3

 -مف خبلؿ العبارة السابقة يمكف تحديد الفكرة العامة لمدرس وىي: َفُربَّما نشعر ِبالدِّفء."
 أ. اختيار حكمة مرواف        ب. اختيار جميع الحكـ      

 ج.  تعاوف التبلميذ              د. كتابة كؿ الحكـ 
 -في الجممة السابقة حقيقة عممية ىي : ِبَصوٍت ُمخيف" ما راَحِت السَّماُء ُتْرِعدُ بْينَ  " .4
 طبيعي  مظير ب. الرعد أ. صوت الرعد مخيؼ         

 ج. موافقة التبلميذ               د.  ىطوؿ األمطار 

غيَرَتيِن"  َكفَّْيوِ " َفَوَجَدُه َيْنُفُخ في  .5  -: )كفيو(كممة الصَّ
 أ. مفرد                       ب. مثنى        
 د. فعؿ  ج. جمع                        
 -" توحي الجممة السابقة بػِ:"َتعاَلِت اأَلْيدي بيدوء َوِنظامٍ  .6
 أ. أدب التبلميذ                ب. أدب المعمـ        

 ج. أدب التبلميذ و المعمـ        د. أيدي التبلميذ عالية  
َولِكن ما َرْأُيُكْم َأْن َنْكُتَب ، َوَصحيَحةٌ  َوقاَل : كل اْلِحَكِم الِّتي َذَكْرُتموىا ُمفيَدةٌ ، ابَتَسَم اْلُمعمِّمُ  " .7

 -الموقؼ الوارد في العبارة السابقة ىو: ِحْكَمَة َمْروَاَن؟ َفُربَّما نشعر ِبالدِّفء "
 أ. موقؼ المعمـ مف تبلميذه    ب. موقؼ التبلميذ مف زمبلئيـ   
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 ميـ    د. موقؼ المعمـ مف زمبلئوج. موقؼ التبلميذ مف معم 
 -" نوع األسموب في الجممة السابقة:َرْأُيُكْم َأْن َنْكُتَب ِحْكَمَة َمْروَاَن؟ ما " .8
 أ. نداء                        ب. نفي         
 ج. توكيد                       د. استفياـ  
 -مرادفات  كممة  "َنَظر" فيما يمي: اأُلْستاُذ ِإلى مروان" َنَظرَ " .9
 أدرؾ     -فكر -رأى         ب. شاىد -عرؼ -أ. تفقد   

 شاىد -رأى –تكمـ          د. الحظ  -تطمع  -ج. رأى 

َولِكن ما َرْأُيُكْم َأْن َنْكُتَب ، ةٌ َوَصحيحَ  اْلِحَكِم الِّتي َذَكْرُتموىا ُمفيَدةٌ َوقاَل : كل ، ابَتَسَم اْلُمعمِّمُ  " .10
 -أحكـ عمى شخصية المعمـ بأنو : َمْروَاَن؟ َفُربَّما نشعر ِبالدِّفء."   ِحْكَمَة 

 أ. يقترح دائمًا اآلراء           ب. يتبادؿ اآلراء مع تبلميذه         

 د. ال يقبؿ آراء غيره            ج. متسمط في رأيو    
ْسَوَد الّسميَك الَمْصنوَع ِمَن لِبسًا ِمْعَطَفُو األَ ، "َدَخَل اأُلْستاُذ عاِطٌف إلى الصِّفِّ الرّابعِ  .11

 -ييدؼ الكاتب مف ىذه العبارة: الجمد"
 أ. دخوؿ المعمـ               ب. أىمية استقباؿ التبلميذ     

 د. احتراـ المعمـ وتقديره     جي  ج. أىمية المظير الخار   
 -:واحدة ىي ماعداجميع الجمل اآلتية  تتصل بالموضوع  .12
 ب. دخوؿ المعممة الصؼ      اليـو حكمة أ. استفسار المعمـ عف  

 د. احتـر آراء اآلخريف    الجميع لحكمة مرواف    ج. موافقة  
َولِكن ما َرْأُيُكْم َأْن َنْكُتَب ِحْكَمَة َمْروَاَن؟ ، َوَصحيَحةٌ  "َوقاَل : كل اْلِحَكِم الِّتي َذَكْرُتموىا ُمفيَدةٌ  .13

 -القيمة المستفادة مف العبارة السابقة ىي: "  َفُربَّما نشعر ِبالدِّفء
 أ. فرض الرأي السميـ دائمًا          ب. العمؿ دائمًا في مجموعات                  

 د. عدـ التحدث مع األخريفج. تبادؿ اآلراء بيف أفراد المجموعات    
َولِكن ما َرْأُيُكْم َأْن َنْكُتَب ، َوقاَل : كل اْلِحَكِم الِّتي َذَكْرُتموىا ُمفيَدُة َوَصحيَحةُ ، ابَتَسَم اْلُمعمِّمُ  " .14

قة أنسب عنواف لمفقرة السابَىزِّ التَّالميُذ ُرؤوَسُيم ُمواِفقيَن" ، ِحْكَمَة َمْروَاَن؟ َفُربَّما نشعر ِبالدِّفء
 -ىو:
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 ب. ِحكـ وآراء          أ. ىز الرؤوس                
  د. التبلميذ والمعمـ        ج. السماء الكبيرة               

 -: ما عداجميع ما يمي من الشخصيات الواردة في الدرس  .15
 ب. خالد ومرواف                أ. يحيي وأحمد           
 تبلميذ الصؼ الرابع .د            ج. مرواف والمعممة          

ُة" حِّ  الدرس الثاني: "الِغذاُء والصِّ

 -ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الموجودة عقب كل سؤال مما يمي:

 -:ضع دائرة حول رمز الفكرة العامة لمدرس .1
 ب. الغذاء يمدنا بالطاقة    أ. مصادر غذاء اإلنساف كثيرة           

 د. الطعاـ ضروري لحياتنا فعمينا االعتداؿ في تناولو  ج.  لمرياضة دور في سبلمة أجسامنا    
 -:وى "يفقد"المقصود بكممة  َنَشاَطو " َيْفِقدُ " َوِمْن دوِنِو  .2
 أ. يبحث                                 ب. يزيد      

 ج. يقؿ                                   د. يكبر   
 -:اآلتيةتر القيمة المنتمية لمدرس من بين القيم اخ .3
 الرياضة غير ضرورية                 ب.  الجسـ ال يستيمؾ جميع الغذاء لتوليد الطاقة    أ.

 د. البدانة ناتجة عف اإلكثار مف تناوؿ األطعمة       ج. الغذاء ضروري لئلنساف               

 -يوحي التعبير السابؽ بػ: "َوِمْن دوِنِو َيْفِقُد َنَشاَطو، ِلَحياِة اإِلْنسانِ " اْلِغذاُء َضروِريٌّ ِجّدًا  .4
 كثرة الغذاء                            ب. أىمية الغذاء     أ.

 د. الغداء المتكامؿ   ج. قمة الغذاء                           
 -مضاد كممة "عاِجزًا" ىو: اْلَعَمِل"َعِن اْلَحَرَكِة وَ  عاِجزاً " ُيْصِبُح َبْعَد َفْتَرٍة  .5
 قادراً                                  ب. متكاسبلً            أ. 

 د. ذكياً  ج. نشيطًا                                 
 -عبلقة الجممة الثانية باألولى:  " َفاْلِغذاُء َيْمَنُحنا الطاقة  الاّلِزَمَة " _  " ِلَنقوَم َبَأْعماِلنا" .6
 أ. تعميؿ                                 ب. نتيجة                      
 ج. توكيد                                 د. تفضيؿ 
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رة عاِجزًا َعِن وُيْصِبُح َبْعَد فت، َوِمْن دوِنِو َيْفِقُد َنَشاَطو، "اْلِغذاُء َضروِريٌّ ِجّدًا ِلَحياِة اإِلْنسانِ  .7
َفاْلِغذاُء َيْمَنُحنا الطاقة  الاّلِزَمَة ِلَنقوَم َبَأْعماِلنا َوَأِنشَطِتنا اْلُمختِمَفِة َكاْلَمْشِي ، اْلَحَرَكِة َواْلَعَملِ 

 -أنسب عنواف لمفقرة السابقة  ىو:َوالمعب َوالسِّباحِة َوالدِّراسِة َوَغْيِرىا ِمَن اأَلْعماِل." 
 أ. أىمية الرياضة                       ب. الغداء أساس الحياة          
 ج. الغذاء المتوازف                       د. مصادر الغداء 
 -رئيسيف( تعتبر:، مصدريف)كممة  "َيْحُصُل النسان َعمى ِغِذاِئِو ِمْن َمْصَدَرْيِن َرئيَسْيِن" .8
 أ. جمعًا                                ب. مفردًا                  

 ج. فعميف                                د. مثنى  

 -نوع األسموب في" َأْكَثِر َأْنواِع اْلَفواِكِو" ىو:َأّما السكر َفُيَو َمْوجوٌد في َأْكَثِر َأْنواِع اْلَفواِكِو" " .9
 أ. تعميؿ                                 ب. نتيجة                

 ج. توكيد                                 د. تفضيؿ 
 -:واحدة تعبر عن رأي وىي ما عدا تعبر عن حقائق اآلتيةالجمل  .10
 أ. يوجد السكر في قصب السكر         ب. مف األمبلح المعدنية ممح الطعاـ       

 البطاطا غنية بالنشا                    د. عمينا تناوؿ الطعاـ بكميات مناسبةج.   
 -مرادفات كممة "َيْمَنُحنا" فيما يمي: الطاقة  الاّلِزَمَة " َيْمَنُحنا" َفاْلِغذاُء  .11
 يجبر      –يرفع  –يزود                  ب. يقدـ  -ييب  -أ. يعطي   

 يقدـ –يرسؿ  -د. يجيز           ينقص          -يكثر –ج. يفقد   
ّياٍت ُمناِسبٍة" .12  -ييدؼ الكاتب مف وراء ىذه العبارة إلى: "َعَمْينا َأْن َنَتناَوَل الطعام  ِبَكمِّ
 أ. االعتداؿ في تناوؿ األطعمة          ب. أىمية الرياضة                    

 الطازجة            د. أىمية تناوؿ الطعاـتناوؿ الخضروات ج.    

 -:واحدة ىي ما عدامن المقترحات لحل مشكمة السمنة ما يمي  .13
 أ. عدـ اإلكثار في األكؿ                ب. تناوؿ الطعاـ بكميات مناسبة     

 د. التوقؼ عف التدخيف   ج. ممارسة الرياضة يوميًا                
 -الصورة الجمالية في ىذه  العبارة ىي:الغذاء يمنحنا الطاقة الالزمة " "  .14
 ب. شبو الغذاء بإنساف يعطي أ. شبو الغذاء بإنساف ضعيؼ             
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 د. شبو الغذاء بإنساف قادر  ج. شبو الغذاء بإنساف عاجز              
 -:عبارة واحدة وىي ماعدا تتصل بالموضوع اآلتيةجميع العبارات  .15
 ب.  الرياضة تحمي الجسـ     أ. الغذاء ضروري لمنمو                  

 ج. الغذاء يمدنا بالطاقة                   د. برنامج الصحة العالمي  
 

 "باقُة َوْرد" الدرس الثالث:

 -ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الموجودة عقب كل سؤال مما يمي:      

وَفَتَحِت اْلباَب ، فقامت اْبَنُتيا َشْيدُ ، ُطِرَق باُب داِرىا، كاَنِت اْلُمَعمََّمُة ُىدى َتْجِمُس مع ُأْسَرِتيا "َبيَنما .1
 -" الشخصية التي لـ تذكر في الفقرة السابقة ىي :َوَدَخَمنْ ، َألَقيَن التَِّحيَّةَ ، َفإذا ِباْلباِب ثالث  َسيِّداٍت 

 المعممة                              ب. االبف     . أ

 ج. االبنة                                 د. سيدات   

 -: الفكرة التي ذات الصمة بالدرس فيما يمي ىي .2
 أ. زيارة مفاجئة                         ب. تقدير دور اآلباء واألميات       

 د. االىتماـ بالتعميـ             ج. دخوؿ المعممات البيت          
َبِت اْلُمَعمَِّمُة ىدى ِبِينّ  .3 ." ، ودعتين لْمُجموسِ ، َبْعَد َأْن َسمَّْمَن َعمييا  بَحرارةٍ ، " َرحَّ َوِىَي ل َتْدري َمْن ُىنَّ

  -ورد في العبارة السابقة  موقفيف وىما :
 ممعممة وأسرتيا    أ. موقؼ لممعممة وتمميذاتيا             ب. موقؼ ل       

 ج. موقؼ لممعمـ وتمميذاتو                د. موقؼ لممعممة ىدى      
ِلما لِك ، َفِجْئنا ِلِزياَرِتكِ ، َيْوِم الُمَعمِِّم اْلِفَمْسطِينيِّ ، َتَذكَّْرناِك في َىذا اليوم، نحن ِمن ِتْمميذاِتِك اْلَقديماِت " .4

 -بػِػػ : شخصية التمميذات مف خبلؿ العبارة السابقةأحكـ عمى  َعَمْينا ِمْن َفْضٍل َكبير."
 أ. الذكاء                               ب. االعتراؼ بفضؿ اآلخريف        

 ج. الشجاعة                             د. قوة الذاكرة      
 -تدالف عمى: " ما تحتو خط كممتافتترقرقان في َعيَنييا. َدْمَعتاِن َسِخيَّتانِ َبْيَنما  " .5
 أ. مفرد                                ب. مثنى                      

 ج. فعؿ                                  د. جمع       
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، َألَقيَن التَِّحيَّةَ ، وَفَتَحِت اْلباَب َفإذا ِباْلباِب ثالث  َسيِّداٍت ، فقامت اْبَنُتيا َشْيدُ ، "ُطِرَق باُب داِرىا .6
 -القيمة المستفادة مف العبارة السابقة ىي: َوَدَخَمْن"

 أ. االستئذاف قبؿ الدخوؿ                ب. عدـ االستئذاف       

 ج. احتراـ الضيوؼ                       د. الدخوؿ قبؿ الستئذاف      
الحالة  ْمَعتاِن َسِخيَّتاِن تترقرقان في َعيَنييا."َبْيَنما دَ ، ورحبت ِبِينِّ َمرًَّة ثاِنَيةً ، "اْبَتَسَمِت اْلُمَعمَِّمةُ  .7

 -الشعورية المسيطرة في العبارة السابقة ىي:
 أ. الحسرة                                ب. الفرح                   

 ج. الحزف                                  د. الندـ     
 -"تترقرقاف" :" المقصود بكممة في َعيَنييا تترقرقان"  .8
 أ. تنيمراف                               ب. تممعاف                       

 ج. تختفياف                                د. تشاىداف     
 -مضاد كممة )فتحت( ىو: وَفَتَحِت اْلباَب"، " فقامت اْبَنُتيا َشْيدُ  .9
 أ. وسعت                                ب. أغمقت                 

 ج. كسرت                                 د. ذىبت     

ييدؼ  ِلما لِك َعَمْينا ِمْن َفْضٍل َكبير."، َفِجْئنا ِلِزياَرِتكِ ، َيْوِم الُمَعمِِّم اْلِفَمْسطِينيِّ ، "َتَذكَّْرناِك في َىذا اليوم .10
 -: ماعداالكاتب مف ىذه العبارة جميع ما يمي 

 أ. تقدير دور المعمـ                      ب. احتراـ المعمـ           

 ج. دوره أساسي في المجتمع                د. تقدير العامؿ الفمسطيني     
 -:المناسبة الواردة في الدرس ىي .11
 ب. يـو العامؿ                أ. يـو المتعمـ                      

 ج. يـو المعمـ                              د. يـو األـ     
 -في الجممة السابقة أسموباف ىما: " َأل َتْذُكريَننا يا ِست  ُىدى" .12
 أ. تشبيو ونداء                          ب. توكيد ونفي           

 د. استفياـ ونداء              ج. نداء وتفضيؿ                    
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الصورة " " َفَرَأْت الُفلَّ والَقَرْنُفَل والياَسميَن َكَأنَّيا ُتَغّني َوَتقوُل: ُكلَّ عاٍم وأْنِت ِبَخْيٍر يا ُمَربَِّيَة اأَلْجيال  .13
   -الجمالية في العبارة السابقة ىي:

 األزىار بالرجؿ الغني   أ. تشبيو األزىار باإلنساف               ب. تشبيو        

 ج. تشبيو األزىار بالطيور                 د. تشبيو األزىار باألسماؾ التي ترقص      
عبلقة الجممة األولى بالجممة  "أِلَنَّ ما َقدََّمْتُو لم َيِضْع ُسدى" -َأنَّ الد ْنيا َتْضَحُك ليا" َوَأَحسَّتْ " .14

 -الثانية:
 أ. نفي                                  ب. نتيجة                

 ج. تضاد                                 د. تفضيؿ      
 -أنسب إقتراح تقترحو عمى زمبلئؾ ىو: "في مناسبة يوم المعمم الفمسطيني" .15
 أ. تنظيؼ الصؼ                       ب. الذىاب لممدرسة مبكرًا            

 ج. حؿ الواجبات                          د. تقديـ ىدية لممعمـ      
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 الدولية الغوث وكالة إلى الجامعة من الباحث ميمة تسييل كتاب(: 8ممحق رقم )
 

 

 


